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Цветовете за вашия бизнес
Цветният принтер Phaser 6500 и цветното 
многофункционално устройство WorkCentre 
6505 придават на важните ви документи 
силно, цветно въздействие

•  Изключително качество на печата. 
С разделителната способност, достигаща 
600 × 600 × 4 dpi, вашите печатни материали 
се отличават и грабват вниманието.

•  Оригинален Adobe® PostScript® 3™. 
Разчитайте на винаги прецизен печат с 
ярки реалистични цветове и изключителна 
графика.

•  Усъвършенствана тонер технология. 
Използваният само от Xerox EA тонер е 
създаден така, че частиците му да са с 
еднакъв размер и форма; благодарение на 
това се получават изключително детайлни 
изображения и фини линии, както и отчетлив 
и ясен текст. 

•  Винаги точният цвят. Одобрените от 
PANTONE® Colour емулации на точни цветове 
и технологията на Xerox за автоматична 
корекция на цвета осигуряват резултатите, 
на които разчитате.

Винаги полезни 
Phaser 6500 и WorkCentre 6505 са проектирани 
като лесни за използване цветни устройства, 
поддържащи както индивидуални потребители, 
така и малки работни екипи. 

•  Разпечатайте – и готово. Работете бързо 
благодарение на скорости за печат, 
достигащи 23 стр./мин при цветен и черно-
бял печат.

•  По-висока производителност за повече 
хора. Свържете – и готово, благодарение на 
вградените мрежови функции и интуитивната 
съвместимост със среди, в които се използват 
различни операционни системи, включително 
с персонални компютри (Windows), Macintosh 
и Linux.

•  Лесно управление. При Xerox CentreWare® IS 
администрирането на отдалечени устройства 
се осъществява лесно директно от браузъра 
на компютъра ви.

•  Цветният ви тонер е свършил? Функцията 
за продължаване на печата само с черен 
тонер при свършване на цветна касета 
позволява да продължите отпечатването с 
черен тонер, докато смените цветния.

•  Край на всички тревоги. Стандартната ни 
едногодишна гаранция на място.

Минимално въздействие върху 
околната ви среда
Phaser 6500 и WorkCentre 6505 ви помагат да 
се справите с екологичните предизвикателства 
на днешния ден.

•  Отпечатвайте повече, използвайте 
по-малко. Независимо дали ще изберете 
ръчния двустранен печат или направите 
надграждане до удобния автоматичен 
двустранен печат, ще пестите хартия, 
съкращавайки разходите си и намалявайки 
въздействието върху околната среда.

•  Касети само с тонер. Със своите намалени 
до минимум опаковъчни елементи нашите 
касети, съдържащи само тонер, позволяват 
съкращаване на отпадъците с до 80% в 
сравнение със сходни цветни принтери, 
използващи интегрални касети. 

•  Перфектни размери. И двете устройства 
заемат малко място, което позволява 
да ги интегрирате лесно в работното си 
пространство – било на бюрото ви, било на 
място с общ достъп. 

•  Тихият партньор. Разработен за още 
по-тиха работа, свеждайки до минимум 
въздействието си в натоварени офиси.

•  Обединете и спестявайте. Предлагащото 
много полезни функции многофункционално 
устройство WorkCentre 6505 ще спестява 
разходи за енергия и консумативи, 
комбинирайки функциите на няколко 
устройства в едно.

Цветен принтер Phaser® 6500 и цветно 
многофункционално устройство 
WorkCentre™ 6505

Phaser® 6500 – фактите 
накратко
•   Отпечатвайте до 23 стр./мин. цветно и 

черно-бяло
•   600 × 600 × 4 dpi
•   Опционална възможност за автоматичен 

двустранен печат*
•   Мощен 400 MHz процесор
•   Мощно натоварване до 40 000 стр./месец
•   256 MB памет, разширяема до 768 MB
•   Разпечатване на първата страница 

за 13 секунди цветно, 12 секунди 
– черно-бяло.

* Стандартен компонент в DN конфигурацията 

ШхДхВ:
404 × 426 × 416 мм

Печат
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Правилното решение с оглед на динамиката на бизнеса днес. 
Натовареният ви работен екип се нуждае от цветно устройство с множество 
функции, което върши работата, демонстрирайки рядка комбинация от 
изключително качество на печата, безпрецедентна лекота и надеждност всеки 
ден. Представяме ви Phaser 6500 и WorkCentre 6505.



Още по-висока производителност. Цветното многофункционално устройство 
WorkCentre 6505 разширява още повече забележителната производителност 
при печат на Phaser 6500, предоставяйки множество мощни инструменти за 
нейното повишаване, благодарение на които ежедневните офис задачи се 
извършват по-ефективно от всякога. 
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1
WorkCentre 6505 съдържа интуитивен преден панел 
за конфигуриране на настройките на устройството и 
програмиране на задания.

2
35-странично автоматично листоподаващо 
устройство работи с носители с размери от 
139,7 × 139,7 мм до 216 × 356 мм

3
Разположеният на предния панел USB порт позволява 
лесно да отпечатвате от или да сканирате към 
произволна стандартна USB външна памет.

4
Мощните възможности за сканиране включват 
сканиране към имейл, мрежово сканиране, директно 
сканиране към приложения, включително оптично 
разпознаване на текст, и сканиране към USB памет.

5
Стандартните функции за копиране включват 
копиране на лична карта, копиране на няколко 
страници на лист, автоматично мащабиране до 
формата на хартията, клониране, колиране и други. 

6
Изпращайте факсове по локалната мрежа чрез 
LAN факс или се възползвайте от пълния набор от 
функции за факс на място, като бързо набиране, 
отдалечено получаване и масово разпращане на 
факс.

7
Стандартният 533 MHz процесор и 256 MB памет 
(разширяема до 768 MB) позволяват на WorkCentre 
6505 да се справи лесно с голямо натоварване, даже 
при непрекъснат поток от страници с графика, снимки 
и диаграми.

8
Опционалната тава за хартия с капацитет 250 листа 
позволява да увеличите общия капацитет до 500 
листа, което е достатъчно за зареждане на цял пакет 
хартия.

WorkCentre™ 6505 – фактите 
накратко
•   Отпечатвайте до 23 стр./мин. цветно и 

черно-бяло
•   600 × 600 × 4 dpi
•   Опционална възможност за автоматичен 

двустранен печат*
•   Мощен 533 MHz процесор
•   Мощно работно натоварване от 

40 000 стр./месец
•   256 MB памет, разширяема до 768 MB
•   Разпечатване на първата страница за 

12 секунди цветно или черно-бяло.
* Стандартен компонент в DN конфигурацията

ШхДхВ:
430 × 544 × 584 мм
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Копиране / Отпечатване / Сканиране / 
Факс / Електронна поща
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Скорост

 Phaser 6500N Phaser 6500DN WorkCentre 6505N WorkCentre 6505DN

До 23 стр./мин. цветно и черно-бяло

Работно натоварване До 40 000 стр./месец1

Работа с хартия  
Подаване на хартия стандартно няма

Автоматично листоподаващо устройство (ADF): 35 листа:  
Нестандартни размери: от 139,7 × 139,7 мм до 216 × 356 мм

Слот за ръчно подаване: 1 лист; Нестандартни размери: от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм

Тава 1:250 листа; Нестандартни размери: от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм

Опция Тава 2:250 листа; Нестандартни размери: от 148 × 210 мм до 216 × 356 мм

Изход на хартията 150 листа, с лице надолу

Автоматичен двустранен печат Опция Стандартно Опция Стандартно

Печат Време за извеждане на 
първа страница От 13 секунди цветно или 12 секунди черно-бяло От 12 секунди цветно или черно-бяло

Разделителна способност (макс.) До 600 × 600 × 4 dpi

Процесор 400 MHz 533 MHz

Памет (станд. / макс.) 256 MB / 768 MB

Възможности за свързване USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Езици за описание на страница Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 емулация

Функции за печат                        
Стандартни

Одобрени от PANTONE® Colour емулации на точни цветове, няколко страници на лист, мащабиране до формата на страницата, печат на брошури, пропускане 
на празни страници, продължаване на печата само с черен тонер при свършване на цветна касета, корици/разделители 2, печат на постери2, воден знак 2, 
наслагване2, банери2, икономичен режим2

Опция3 Защитено отпечатване, пробен печат, персонален печат, запаметен печат, колиране в RAM паметта

Копиране Време за извеждане 
на първа страница

няма

От 20 секунди цветно или 13 секунди черно-бяло

Разделителна способност при 
копиране

600 x 600 dpi

Функции за копиране Едностранно и двустранно копиране4, намаляване/увеличаване (25%-
400%), копиране на няколко страници на лист, автоматично мащабиране 
до формата на хартията, клониране, колиране, копиране на лични 
документи, изтриване на полета

Факс  
Функции за факс5

няма

33.6 Kbps с компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, защитено получаване 
на факсове4, изсветляване/затъмняване, факс до поискване, отдалечено 
получаване (с външен телефон), защита от нежелани факсове (спам), 
препращане на факс, отложено изпращане, масово разпращане, адресна 
книга (до 200 номера за бързо набиране, 6 номера за групово набиране), 
разделителна способност до 400 x 400 dpi, Мрежов факс (изпращане)

Сканиране  
Дестинации за сканиране

няма

Сканиране към имейл (локална адресна книга или интеграция чрез LDAP), 
мрежово сканиране през FTP (сървър) и SMB (сървър или компютър), 
директно сканиране към приложения, включително OCR, външна USB 
памет

Функции за сканиране Разделителна способност до 1200 × 1200 dpi, 24-битов цвят / 8-битово сива 
скала, PDF / JPEG / TIFF (едностраничен и многостраничен) / XDW

Сигурност Secure HTTPS (SSL), IPsec, автентификация при 802.1x, IPv6, SNMPv3, одитен журнал, филтриране по IP адрес

Гаранция Една година гаранция на място

1 Максимално месечно натоварване, очаквано в единични случаи.  Не се очаква да се достига редовно; 2 при достъп през PCL драйвера; 3 изисква опционален комплектът за повишаване на производителността с 512 MB памет; 4 изисква DN модел или модул за 
двустранен печат; 5 изисква се аналогова телефонна линия

Управление на устройството
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, 
сигнализиране по електронната поща, Apple® Bonjour

Драйвери за печат 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® версия 
10.5 или по-нова; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile 
Express Driver™

Работа с носители
Автоматично листоподаващо устройство**: 50 – 125 г/м²; тави и 
слот за ръчно подаване: 60 – 216 г/м²; видове носители: копирна 
хартия, гланцирана хартия, визитки, пликове, етикети, картон

Работна среда
Температура: съхраняване: от -20º до 40º C; работна: от 10º до 
32º C; влажност: от 10% до 85%; нива на звуково налягане: 
6500: отпечатване (интензивно): 53 dB(A), в режим на готовност: 
25 dB(A); 6505: отпечатване (интензивно): 52 dB(A), в режим на 
готовност: 22 dB(A); S Нива на акустична мощност: отпечатване 
(интензивно): 6500: 6,73 B, В режим на готовност: 3,86 B; 6505: 
6,63 B, в режим на готовност: 3,65 B; Време на загряване (от спящ 
режим): от 31 секунди

Електрически данни
Захранване: 110-127 VAC, 50/60 Hz или 220-247 VAC, 50/60 Hz;  
Потребление на електроенергия: 6500: в режим на готовност: 
55 W, отпечатване: 375 W, сън: 15 W; 6505: в режим на готовност: 
65 W, отпечатване: 425 W, сън: 18.4 W; отговаря на изискванията 
на ENERGY STAR®

Размери (ШxДxВ)
6500N/DN: 403,5 × 425,5 × 415,6 мм;  
Тегло: 6500N: 18,2 кг; 6500DN: 19,4 кг;  
250-листово подаващо устройство: 400 × 457 × 107 мм; тегло: 
4,4 кг;  6505N/DN: 430 × 544,2 × 584,4 мм;  Тегло: 6505N: 
28,4 кг; 6505DN: 29,6 кг;  250-листово подаващо устройство: 
419,2 × 518 × 107 мм; тегло: 4,5 кг;

Сертификати
FCC Part 15, Class B, FCC Part 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
2nd Edition, CE знак, приложим за Директивата за нисковолтови 
системи (2006/95/EC), Директива за електромагнитна 
съвместимост (2004/108/EC), и Директива за радио и 
телекомуникационно терминално оборудване (1999/5/EC) 6, 
GOST, NOM, GS знак, готово за използване със Citrix, Section 508 
(отговаря на изискванията с незначителни изключения), отговаря 
на изискванията на ENERGY STAR®

Консумативи
Висококапацитетни тонер касети*:  
Черно: 3 000 станд. страници 106R01604 
Синьо: 2 500 станд. страници 106R01601 
Червено: 2 500 станд. страници  106R01602 
Жълто: 2 500 станд. страници 106R01603

Тонер касети със стандартен капацитет*: 
Циан: 1 000 станд. страници 106R01598 
Магента: 1 000 станд. страници 106R01599 
Жълто: 1 000 станд. страници 106R01600

Опции
250-листово подаващо устройство за Phaser 6500 097S04070 
250-листово подаващо устройство за WorkCentre 6505 097S04264 
Комплект за повишаване на производителността  097S04269 
Модул за двустранен печат  097S04069 
Адаптер за безжична мрежа 
– Захранващ конвертор по европейски стандарт** 097S03741 
– Захранващ конвертор по английски стандарт 097S03742
*  Средностатистически стандартни страници. Декларирана производителност в 

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

** Не се предлага в Дания и Швейцария

Phaser® 6500 и WorkCentre™ 6505

www.xerox.com


