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מדפסת הצבע Phaser® 6700 מזרזת את תפוקת קבוצת העבודה 
ונותנת לך יותר זמן להתמקד במה שחשוב יותר מכל: הצלחת העסק שלך. 

 עם שילוב מנצח של איכות תמונה יוצאת מן הכלל ומהירות הדפסה גבוהה במיוחד, מדפסת
Xerox Phaser 6700 לוקחת את העסק או את קבוצת העבודה הגדולה שלך לרמה חדשה של תפוקה 

לעומסי עבודה כבדים. רמת דיוק צבע ללא תחרות בכל מסמך עסקי חיוני שאתה מדפיס. זאת בנוסף 
ליתרונות של קלות שימוש ואמינות גבוהה שרק Xerox יכולה לתת. 

ביצועים ותפוקה ללא תחרות

בניסיון לגרום לעסק שלך להתנשא מעל לעסקים 
מתחרים, מדפסת הצבע Phaser 6700 מעלה את 

הרף בכל הנוגע לאיכות הדפסה, ביצועים ואמינות.

 •  איכות הדפסה מעולה.
מדפסת Phaser 6700 מספקת רזולוציית 
 .2400ix1200 dpi הדפסה אמיתית של

בשילוב עם Adobe® PostScript® 3TM אמיתי, 
ולא תמצאו מדפסת צבע אחרת לקבוצות עבודה 

שמפיקה מסמכי צבע שנראים אמיתיים בדיוק כמו 
שהתכוונת שייראו.

•  לא מקריבים את המהירות. תקבל איכות הדפסה 
יוצאת מן הכלל וכן ביצועים מדהימים, עם מהירות 

הדפסה של 45 דפים לדקה בצבע ובשחור לבן. 

 •  שמור על תפוקת צוותי העבודה העסוקים יותר.
מעבד 1.25iGHz וזיכרון המערכת הסטנדרטי 

בנפח 1iGB מתמודדים בקלות עם זרם מתמיד של 
משימות מורכבות.

 •  משימת ההדפסה שלך, העדיפות שלך. 
תוכנת Print Around מאפשרת לעבודה 

להמשיך לזרום על ידי דחיפת המשימה שלך בתור 
ההדפסות לפני הדפסות תקועות בתור. 

•  עמידות בעבודה מאומצת. מחזור עבודה חודשי 
של 120,000 דפים תומך בעומסי ההדפסה 

המשרדיים הכבדים ביותר.

קלה במשרד, ומקלה על הסביבה 

מדפסת הצבע Phaser 6700 משלבת תכונות 
מועילות המתוכננות להקל על חיי המשרד לקבוצה גדולה 

של משתמשים, עם שיקולי עיצוב חכמים המיועדים 
לעודד את מאמצי הקיימות שלך.

•  ממשק מתקדם של מסך מגע בצבע ממשק 
מסך המגע בצבע המתקדם בגודל 109 מ"מ / 

 Phaser 6700 4.3  אינץ' של מדפסת הצבע
הופך את ההפעלה המקומית למהירה וקלה במיוחד. 

•  מאפיינים יחודיים לעבודה מההתקן. סרטוני עזרה 
מוטמעים מספקים עזרה מהירה לפתרון בעיות 

ישירות בלוח הקדמי.   

 •  הדפסה דו-צדדית סטנדרטית.
Phaser 6700DN ,DT ,DX כוללות הדפסה 

 דו-צדדית אוטומטית על מדיה במשקל של עד
 220 גרם/מ"ר. 

•  EA Toner. ניתך בטמפרטורה נמוכה הרבה 
יותר ומקטין את צריכת האנרגיה בעד-20% ואת 

דו-תחמוצת הפחמן בשיעור של עד 35%, בהשוואה 
לטונר רגיל. הוא גם ללא שמן ומפיק פלט בהיר 

ומבריק, אפילו על נייר רגיל.    

•  פשוט חכם יותר. במדפסת Phaser 6700 ישנם 
מגשים חכמים – מגשי נייר שמקלים על הצורך 

בניחוש על ידי הצגת כל סוגי וגודלי המדיה הזמינים 
בזמן ההדפסה.

 •  חסוך בחשבונות האנרגיה החודשיים.
מדפסת Phaser 6700 תומכת בתקני 

®ENERGY STAR הגבוהים ביותר לחיסכון 
r

בחשמל.

.DX -ו DN, DT תצורות *     

השקט הנפשי הוא סטנדרטי

עם טכנולוגיות מובילות בשוק ואמינות ללא מתחרים, 
 Phaser 6700 אתה יכול לסמוך על מדפסת הצבע

שתפעל ללא דאגות יום אחר יום.

 Phaser 6700 אבטחה מתקדמת. מדפסת  •
מציעה הצפנת 256 סיביות ללא תוספת תשלום 

בעזרת תקן FIPS 140-2. אתה תקבל גם תמיכה 
 IPsec , IPv6 מאובטח HTTPS -מובנית ב

ומאפייני אבטחת רשת אחרים המקובלים בתעשייה.  

•  הגן על מסמכים רגישים מפני עיניים לא מורשות. 
תכונת דריסת תמונה מסירה לחלוטין נתונים 

לא נחוצים מהאחסון הפנימי של מדפסת 
  .Phaser 6700

•  הדפס בבטחה. ערכת התפוקה האופציונלית עם 
כונן קשיח כוללת את התכונה הדפסה מאובטחת, 

השומרת משימות הדפסה פרטיות התור עד 
שהבעלים משחרר אותן ישירות בהתקן.

•  מתוכננת להמשיך לתפקד. מדפסת 
Phaser 6700 משתמשת בחומרים מתכלים 
עמידים לתפעול מתמשך וללא הפסקות. בנוסף, 

במקרה הבלתי סביר שנדרש תיקון, אתה מכוסה על 
ידי אחריות לשנה באתר הלקוח מהמובילות בשוק 
ועל ידי אחריות של Xerox לשביעות רצון מלאה.

•  יותר הדפסה למשך זמן ארוך יותר. קלט נייר מרבי 
של 2,900 דפים ומחסניות טונר בקיבולת גבוהה 

דואגות לכך שמדפסת Phaser 6700 תדפיס 
לאורך זמן ארוך יותר עם פחות הפסקות לטעינת 

חומרים מתכלים.

•  הגדר פעם אחת, פרוס על פני השטח. אין צורך 
להגדיר כל מדפסת בנפרד. הגדרת תצורה של 
התקנים ניתנת לשיבוט ולהפצה לכל מדפסות 

Phaser 6700 האחרות.
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העזרה הנכונה, בזמן הנכון

סרטוני עזרה מוטמעים מספקים עזרה קלה ובשלבים לפתרון בעיות 
ישירות במסך המגע הצבעוני.

הפעלה מהירה וקלה במכשיר

מדפסת Phaser 6700 מצוידת בממשק מסך מגע בתכנון חדש 
עם סמלים גדולים ואינטואיטיביים בצבע לניווט קל.

1
ממשק משתמש מסך מגע בצבע בגודל 109 מ"מ / 4 אינץ'.

2
הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומהירה היא סטנדרטית בכל הדגמים 

.6700N מלבד

3
מגש רב-שימושי של 150 גיליונות )סטנדרטי( תומך במגוון רחב של 
מדיות מ-executive לכרטיסיות למעטפות, במשקל של עד 220 

גרם/מ"ר.

4
מגש של 550 גיליונות )סטנדרטי( מאפשר לך להוסיף חבילת נייר 

שלמה.

5
שני מזיני נייר אופציונליים של 550 גיליונות מספקים נוחות נוספת 

וטעינת מדיה ללא טרחה.

6
הוסף את המזין בקיבולת גבוהה של 1,100 גיליונות והפוך את 

Phaser 6700 למדפסת עומדת נוחה עם קיבולת נייר כוללת של 
2.900 גיליונות.

7
יחידת גימור אופציונלית כוללת ערימה של 1,000 גיליונות ושידוך 

של 50 גיליונות.

8
.160iGB אופציונלי עם כונן קשיח של Productivity Kit

Phaser® 6700 
 על קצה המזלג

•  הדפסה במהירות של עד 45 דפים בדקה
 •   רזולוציה אמיתית של 

2400ix1200 dpi
•   מעבד 1.25iGHz רב עוצמה

 •   מחזור עבודה חזק של
120,000 דפים/חודש

•   מהירות הדפסת דף ראשון 8 שניות

הדפסה

A4

דפים בדקה

תמונת המקור אינה טובה? השתמש ברשימה 
הנפתחת שת Colour By Words ובחר “צבעי 
צהוב-ירוק הרבה יותר ירוק”  וכן “צבעי אדום הרבה 

יותר עשירים”. תוצאות מושלמות.

Colour By Words: שיפור צבע 
אינטואיטיבי

בעזרת Colour By Words אין צורך לחזור 
להתחלה ולשנות קובצי מקור. תוכל לשנות צבע 

של עצם או אזור אחד בלי להשפיע על שאר העמוד. 
פשוט בחר את שינויי הצבע הרצויים מרשימה 

נפתחת והתדפיס שלך יותאם אוטומטית.
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Phaser® 6700
מדפסת צבעונית

 
מהירות

Phaser 6700NPhaser 6700DNPhaser 6700DTPhaser 6700DX

עד 45 דפים בדקה בצבע / 45 דפים בדקה בשחור-לבן

עד 120,000 דפים / חודש1מחזור עבודה

 ניהול נייר 
סטנדרטי מגש 1 )מגש רב-שימושי(: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: החל מ- x 127 76  מ"מ עד x 356 216  מ"מקלט נייר 

מגש 2: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: החל מ-99ix 191 מ"מ עד x 356 216  מ"מ

מגש נוסף של 550 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: החל מ-99ix 191 מ"מ אופציונלי
אופציונליסטנדרטיעד x 356 216  מ"מ

אופציונלימגש נוסף של 550 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: החל מ-99ix 191 מ"מ עד x 356 216  מ"מ

סטנדרטימזין נוסף של 1,100 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: החל מ-99ix 191 מ"מ עד x 356 216  מ"מ

סטנדרטי פלט נייר 

אופציונלי

500 גיליונות

יחידת גימור משרדית: מערים של 1,000 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות

סטנדרטילא זמיןהדפסה דו-צדדית אוטומטית

 הדפסה 
8 שניות בצבע / 7 שניות בשחור-לבןזמן להדפסת דף ראשון

עד 2400ix1200 dpiרזולוציה )מקסימום(

1.25iGHzמעבד

1iGB / 2iGBזיכרון )סטנדרטי/מרבי(

USB 2.0 , 10/100/1000Base-T Ethernet, אלחוטי חיצוני אופציונלי, ®iApple Bonjourקישוריות

®PCL® 6 / PCL ישיר )עם כונן קשיח אופציונלי(שפות תיאור עמוד
i 5e , Adobe® PostScript® 3™ , PDF

סטנדרטי Earth Smart הגדרות מנהל, Colour By Words, התקן איסוף, מנהל התקן דו-כיווני, דו-צדיי חכם, פריסה/סימן מיםמאפייני הדפסה 

ערכת תפוקה: כונן קשיח של 160iGB: הדפסה עוקפת, הדסה מאובטחת, הדפסה אישית, ערכה לדוגמה, דריסת כונן קשיח, אופציונלי
אחסון גופנים/טפסים

סטנדרטי

IPsec , SSLv3, אימות IPPS , HTTPS , 802.1X, אימות SNMPv3 , IPv6 , SMTP, סינון FIPS , IP, הצפנת 256 סיביות, דריסת תמונה2אבטחה

אחריות לשנה אחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.       2 נדרשת ערכת תפוקה עם כונן קשיח.

ניהול התקנים
 ,CentreWare Web , ®CentreWare שירותי אינטרנט

התראות בדואר אלקטרוני, שכפול, PhaserSMART®, הנהלת 
חשבונות על בסיס משימה, ניתוח שימוש, מעקב משימת הדפסה, 

Tivoli, Apple® Bonjour , WebJet ממשק ניהול

מנהלי התקן הדפסה 
 , Server 2008 , Server 2003 , Windows® XP

 Oracle® Solaris ,והלאה Mac OS® 10.5 ;7 , Vista
 Fedora , RedHat® Enterprise Linux 4/5 ,10 , 9

 HP-UX® , ™IBM AIX 5 , SUSE® 11.x , Core 11-13
 Open  Novell® NetWare® 5.x, 6.x , 11.0/11.i

Enterprise Server
תמיכה בגופנים 

94 : PCL® Fonts ,173 : PostScript® Fonts
טיפול בחומרי הדפסה

מגש 1 )מגש רב-שימושי(: 60-220 גרם/מ"ר; מגש 2 ומגשים 
נוספים של 550 גיליונות: 60-220 גרם/מ"ר; מזין של 1,100 
גיליונות: 60-220 גרם/מ"ר; פלט דו-צדדי: 60-220 גרם/מ"ר; 

סוגי מדיה: נייר רגיל, מודפס מראש, ממוחזר, משקל כבד, נייר 
מכתבים, נייר מחורר, כרטיסיות, נייר כבד, כרטיסיות כבדות, מבריק, 

מבריק כבד, מדבקות, מעטפות, שקפים, מותאם אישית

סטנדרטים של צבע
כיול PANTONE® Colour  עם הדמיות צבע אמינות, צבע 
®Adobe® PostScript, תקני צבע 

i שאינו תלוי בהתקן של
 , ICC אפשרויות צבע, פרופיל ,CIE International של

AppleiColorSync®
i

סביבת הפעלה
  32°C 10° עדC :40°; הפעלהC 20°- עדC :טמפרטורה: אחסון

לחות: 10% עד 85%; רמות לחץ רעש: הדפסה: פחות 
מ-A( 59(dB; המתנה: פחות מ- 26 )dB)A; רמות עוצמת קול: 
הדפסה: פחות מ- A( 7.3(B; המתנה: פחות מ- 4.11 )B)A; זמן 

התחממות )ממצב שינה(: 35 שניות

מתח חשמלי
 ; 12 A , Hz 50/60 ,  110-127 VAC :צריכה חשמל 

 ;  6 W :116, שינה  W :637 , המתנה W :פעולות ממוצעות
A 6 ,  50/60 Hz ,  220-240 VAC; צריכת חשמל: פעולות 

ממוצעות: W 672 , המתנה: W 118 , שינה: W 8 ; אישור 
)DX , DT , DN תצורות( ENERGY STAR®

ממדים )רוחב x עומק x גובה(
 560ixi516ixi429i:6700N/DN מ"מ, משקל: 42.2 ק"ג;

560ixi516ixi563i:6700DT מ"מ, משקל: 52 ק"ג; 
560ixi516ixi780i:6700DX מ"מ, משקל: 62.8 ק"ג

אישורים
 Listed UL 60950-1/CSA , Class A , FCC Part 15

 EC/2004/108  שחל על הנחיות CE 60950-1-07, סימון
 ENERGY , Section 508 ADA , GOST , EC/2006/95-ו

)DX configurations , DT , DN(  STAR® qualified
חומרים מתכלים

מחסנית טונר בקיבולת סטנדרטית:
106R01514 שחור: 7,100 דפים1 
106R01511 ציאן: 5,000 דפים1 
106R01512 מגנטה: 5,000 דפים1 
106R01513 צהוב: 5,000 דפים1 

מחסנית טונר בקיבולת גבוהה:
106R01526 שחור: 18,000 דפים1 
106R01523 ציאן: 12,000 דפים1 
106R01524 מגנטה: 12,000 דפים1 
106R01525 צהוב: 12,000 דפים1 
008R12941 סיכות )3 אריזות( 

פריטי תחזוקה שגרתית
108R00971 יחידת הדמיה ציאן: 50,000 דפים2 
108R00972 יחידת הדמיה מגנטה: 50,000 דפים2 
108R00973 יחידת הדמיה צהוב: 50,000 דפים2 
108R00974 יחידת הדמיה שחור: 50,000 דפים2 
108R00975 מחסנית פסולת: 25,000 דפים2 

 .ISO/IEC 19798 -1  דפים סטנדרטיים ממוצעים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל 

התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כיסוי השטח ומצב ההדפסה.
 .A4 2  הערכת דפים. התפוקה המוצהרת מבוססת על גודל משימה ממוצע של דפים בגודל

התפוקה משתנה בהתאם לאורך המשימה, גודל המדיה והכיוון.

אפשרויות
097S04150 מגש של 550 גיליונות 
097S04151 מגש של 1,100 גיליונות 
097S04245 מעמד 
097S04179 ערכת פרודוקטיביות עם כונן קשיח 
097S04152 יחידת גימור משרדית 

– מערים של 1,000 גיליונות, שידוך של 50 גיליונות
מתאם רשת אלחוטית 

097S03741 – ממיר למתח אירופי 
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