Xerox® Phaser® 6020/6022 i
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
formatu A4
Kolorowa drukarka i
urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka kolorowa Xerox Phaser 6020/6022
i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Xerox WorkCentre™ 6025/6027
®

®

Wygodny i wydajny druk w kolorze.

®

Drukarka kolorowa Xerox Phaser 6020/6022 i kolorowe
®

®

urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre™ 6025/6027
®

Ogrom pracy, niewiele czasu. Niewielkie drukarki Phaser 6020/6022 i urządzenia
wielofunkcyjne WorkCentre™ 6025/6027 świetnie sprawdzają się w małych biurach,
ponieważ łatwo i szybko tworzą wydruki z przykuwającymi uwagę kolorami. Dzięki
czemu zespół może skupić się na tym, co istotne — sprawach zawodowych.
®

Wysoka wydajność.

Łatwiejsza codzienna praca.

Zawsze przewidywalne rezultaty.

• Nieograniczone zasoby. Efektywny
procesor taktowany zegarem 525 MHz
wyposażony w dużą ilość standardowej
pamięci z łatwością obsługuje codzienne
zadania, w tym strony pełne grafiki, zdjęć
i wykresów.

• Druk z dowolnego miejsca. Wbudowana
standardowa funkcja Wi-Fi wymaga tylko
jednorazowej konfiguracji dotykowej,
by umożliwić łączenie bez konieczności
korzystania z kabli sieciowych. Wystarczy
nacisnąć przycisk WPS na drukarce,
następnie należy nacisnąć podobny przycisk
na routerze z funkcją Wi-Fi, aby móc
pracować i drukować w dowolnym miejscu.

• Niezrównana technika druku.
Zaawansowany mechanizm drukowania
Hi-Q LED sprawdził się w wielu urządzeniach
wyższej klasy, docenianych przez grafików,
specjalistów zajmujących się obróbką obrazu
i artystów.

• Nadzwyczajna jakość obrazu. Mechanizm
druku Hi-Q LED, oferujący podwyższoną
jakość obrazu 1200 x 2400 dpi, tworzy
kolorowe wydruki o wysokiej rozdzielczości,
precyzyjnie wyrównanych barwach i
niesamowitym poziomie szczegółowości.
• Kolor zgodny z oczekiwaniami. Sterownik
drukarki Xerox jest wyposażony w wydajne
i łatwe w użyciu elementy sterujące, dzięki
którym zarówno ekspert, jak i laik może
w mgnieniu oka skorygować kolorystykę
wydruku.
• Szybsza realizacja i krótszy czas
oczekiwania. Drukarki Phaser 6022
i urządzenia wielofunkcyjne
WorkCentre 6027 drukują z prędkością
18 str./min zarówno w trybie kolorowym,
jak i czarno-białym, natomiast drukarki
Phaser 6020 i urządzenia wielofunkcyjne
WorkCentre 6025 tworzą 10 str./min w
trybie kolorowym i 12 str./min w trybie
czarno-białym. Czas oczekiwania na
kolorowy wydruk w przypadku wszystkich
czterech urządzeń wynosi 19 sekund.

• Uproszczona łączność. Za sprawą
funkcji Wi-Fi Direct telefony komórkowe,
tablety i laptopy mogą się teraz łączyć
bezpośrednio z drukarką lub urządzeniem
wielofunkcyjnym, nawet w przypadku braku
sieci bezprzewodowej.
• Usprawnione procedury. Dzięki
przydatnym funkcjom, takim jak
nawigacyjna konfiguracja papieru, nie
trzeba już zgadywać rozmiaru i typu
papieru, zarówno w przypadku drukowania
na zwykłym papierze biurowym, jak i
kopertach i etykietach, co znacznie ułatwia
pracę małym zespołom roboczym.

• Wydajność druku. W drukarkach
i urządzeniach wielofunkcyjnych
zastosowano te same, łatwe do wymiany
kasety z tonerem. Nie ma potrzeby
kupowania, przechowywania i wymiany
innych elementów eksploatacyjnych, co
upraszcza obsługę i zarządzanie zapasami
oraz skraca do minimum czas potrzebny
na wymianę części.

• Apple® AirPrint™. Wbudowana obsługa
standardu Apple® AirPrint™ pozwala
na pracę mobilną. Można dzięki temu
drukować wiadomości e-mail, zdjęcia i
ważne dokumenty biurowe bezpośrednio
z urządzeń Apple iPhone i iPad.

Phaser 6020. Drukowanie.
2

• Toner Xerox® EA-Eco. Opracowany z myślą
o intensywnych kolorach, wysokim poziomie
szczegółowości, płynnych przejściach
tonalnych i ostrych krawędziach tekstu.
Charakteryzuje się wysokim połyskiem i
wyrazistością, a dzięki niższej temperaturze
utrwalania pozwala na oszczędność energii.

Phaser 6022. Drukowanie.

Duże możliwości. Przystępna cena. Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre™ 6025
i WorkCentre™ 6027 wykonują pracę bez chwili zawahania. Te kompaktowe kolorowe
urządzenia wielofunkcyjne stanowiące połączenie kilku maszyn tworzą przykuwające
wzrok materiały o niezrównanej jakości, a przy tym nie zabierają wiele miejsca.

1 Duży
i intuicyjny kolorowy ekran dotykowy


o przekątnej 4,3 cala (WorkCentre 6027)
upraszcza skomplikowane zadania, a
łatwy w użyciu czterowierszowy ekran
(WorkCentre 6025) ułatwia nawigację.

4 5

7

3
1

2 Wbudowana
obsługa komunikacji


bezprzewodowej umożliwia umieszczenie
urządzenia w dowolnym miejscu w biurze.
Kreator instalacji Wi-Fi, dostępny bezpośrednio
na ekranie urządzenia, pozwala szybko i łatwo
nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
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3 Automatyczny
podajnik dokumentów


mieszczący 15 arkuszy umożliwia oszczędność
czasu podczas kopiowania i skanowania
dokumentów wielostronicowych*.
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4 Funkcja
skanowania w kolorze i skali szarości


w rozdzielczości do 600 x 600 dpi szybko
przekształca dokumenty papierowe w
elektroniczne, które następnie można zapisać
w wybranej lokalizacji w sieci lub wysłać
bezpośrednio do odbiorców poczty e-mail.

5 Funkcje
kopiowania obejmują między innymi


kopiowanie kart identyfikacyjnych, rozjaśnianie
i przyciemnianie, pomniejszanie i powiększanie,
automatyczną eliminację tła i układanie.
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6 Znajdujący
się z przodu port USB


pozwala użytkownikom drukować z
dowolnej standardowej przenośnej
pamięci USB lub skanować do niej.

7 Urządzenia
oferują najczęściej używane


funkcje faksu o szybkości 33,6 kb/s*.

WorkCentre 6025/6027. Kopiowanie. Drukowanie.
Skanowanie. Faksowanie*. Poczta e-mail.

* Dostępne tylko w modelu WorkCentre 6027.

Główne cechy drukarki
Phaser 6020/6022
• Podwyższona jakość obrazu (1200 x 2400 dpi)
• Wysoka wydajność miesięczna (30 000 stron)
• Symulacja kalibrowanych kolorów dodatkowych
PANTONE®
Szer. x dł. x wys.:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm
Waga:
Phaser 6020: 10,5 kg
Phaser 6022: 12 kg

Główne cechy urządzenia
wielofunkcyjnego
WorkCentre 6025/6027
• Kopiowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi;
drukowanie w podwyższonej jakości obrazu
1200 x 2400 dpi
• Symulacja kalibrowanych kolorów dodatkowych
PANTONE®
Szer. x dł. x wys.:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm
Waga:
WorkCentre 6025: 13,8 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

Dane techniczne
urządzenia

Phaser 6020

Phaser 6022

WorkCentre 6025

WorkCentre 6027

Prędkość

Do 10 str./min w kolorze / 12 str./min
w czerni

Do 18 str./min w kolorze /
18 str./min w czerni

Do 10 str./min w kolorze /
12 str./min w czerni

Do 18 str./min w kolorze /
18 str./min w czerni

Wydajność miesięczna1

Do 30 000 stron/miesiąc

Procesor / Pamięć

525 MHz / 128 MB

525 MHz / 256 MB

525 MHz / 256 MB

525 MHz / 512 MB

Łączność

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High
speed

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High
speed

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed

Rozdzielczość

druku i kopiowania

Drukowanie: Podwyższona jakość obrazu (do 1200 x 2400 dpi)

Drukowanie: Podwyższona jakość obrazu (do 1200 x 2400 dpi);
Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi

Czas drukowania pierwszej strony

19 s w kolorze / 19 s w czerni

19 s w kolorze / 19 s w czerni

Czas kopiowania pierwszej strony

nd.

Języki opisu strony

GDI

Funkcje drukowania

Opcje obrazu (zawartość standardowa, zdjęcia, prezentacja, projekt, POP), regulacja równowagi kolorów, symulacje kalibrowanych kolorów dodatkowych PANTONE®,
automatyczne rastrowanie (standardowe, dokładność, gradacja), kilka stron na arkuszu, niestandardowe rozmiary strony, dopasowanie do strony, skalowanie,
zmniejszanie/powiększanie, tryb roboczy, układanie, dwukierunkowe sterowniki druku, monitorowanie prac

Drukowanie z urządzeń
mobilnych

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skanowanie

nd.

13 s w kolorze / 12 s w czerni
Zgodność z PostScript 3, PCL® 5c, 6,
PDF Direct

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack,
Google Cloud Print

13 s w kolorze / 12 s w czerni

Zaledwie 40 s w kolorze / 24 s w czerni

Zaledwie 30 s w kolorze / 20 s w czerni

GDI

Zgodność z PostScript 3, PCL® 5c, 6,
PDF Direct

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack,
Google Cloud Print

Skanowanie do komputera sieciowego (SMB/ FTP), skanowanie do poczty e-mail,
WSD, aplikacja (TWAIN USB/sieć), WIA (skanowanie USB/WSD), system Mac w
wersji 10.6 lub nowszej (USB/Network/MacICA), USB

Miejsca docelowe

Cechy

Rozdzielczość 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (tylko TWAIN); wydruki
kolorowe, czarno-białe, w skali szarości; obsługa plików PDF zawierających tylko
obraz, wielo- i jednostronicowych plików TIFF, plików JPEG

Faks

nd.

Zabezpieczenia

Standardowo

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/
TLS),bezpieczny protokół IPP, SSL,
filtrowanie IP, IPv6, WEP(klucz
64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/
WPA2-PSK (tryb mieszany)

Wejście papieru

Standardowo

nd.

Przesył danych z prędkością 33,6 kb/s
z kompresją MH, MR, MMR, JBIG lub
1-bitową, automatyczne wybieranie
ponowne, automatyczne zmniejszanie,
książka adresowa (do 99 pozycji
adresowych), faksowanie grupowe,
wysyłanie opóźnione, strona okładki,
bezpieczny odbiór faksu, filtr niechcianych
faksów, przekazywanie faksów (faks/email/serwer za pośrednictwem protokołu
SMB/FTP)

Funkcje faksowania z panelu
urządzenia2

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/
TLS),bezpieczny protokół IPP, SSL,
filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, IPsec,
WEP(klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK
(AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany)

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/
TLS),bezpieczny protokół IPP, SSL,
filtrowanie IP, IPv6, WEP(klucz
64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES)
i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany),
uwierzytelnianie za pomocą książki
adresów sieciowych (LDAP, Windows
Kerberos)

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS),
bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie
IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(klucz
64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES)
i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany),
uwierzytelnianie za pomocą książki
adresów sieciowych (LDAP, Windows
Kerberos)

Szyba skanera

Automatyczny podajnik
dokumentów (ADF): 15 arkuszy;
Rozmiary niestandardowe:
148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Taca priorytetowa: do 10 arkuszy;
Rozmiary niestandardowe:
76 x 127 mm do 216 x 356 mm

nd.

Taca główna: do 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Wyjście papieru
Gwarancja
1

100 arkuszy
Dwuletnia gwarancja door to door

Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest uwzględniane. 2 Wymagana analogowa linia telefoniczna.

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager,
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Sterowniki druku
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 2012
Server, Vista; Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej; Red Hat® Enterprise
4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®
Obsługa czcionek
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Nd.; Phaser 6022 /
WorkCentre 6027: 81 czcionek PostScript; 81 czcionek PCL
Obsługa nośników
Automatyczny podajnik dokumentów: 60-105 g/m2;
Taca priorytetowa: 60 do 163 g/m2 (WorkCentre 6025);
Taca główna: 60 do 163 g/m2
Typy nośników
Zwykły, dokumentowy, lekki karton, lekki karton błyszczący, koperty,
etykiety, makulaturowy, zwykły ponownie ładowany, dokumentowy
ponownie ładowany, lekki karton ponownie ładowany, lekki karton
błyszczący ponownie ładowany, makulaturowy ponownie ładowany
Warunki pracy
Temperatura: 10° do 32°C ; Wilgotność: 10% do 85%; Poziom
hałasu: Drukowanie: maksymalnie 49,1 dB(A), Tryb gotowości:
maksymalnie 21,9 dB(A); Rozgrzewanie (z trybu oszczędzania
energii): maksymalnie 35 sek.

Parametry elektryczne
Zasilanie: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz 5 A lub
110–127 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 7 A; Phaser 6020/6022:
Drukowanie ciągłe (średnio): 220/340 W; Tryb gotowości:
maksymalnie 45 W; Tryb energooszczędny: maksymalnie 10 W; Tryb
uśpienia: maksymalnie 3,5 W; WorkCentre 6025/6027: Drukowanie
ciągłe (średnio): 220/330 W; Tryb gotowości: maksymalnie
45 W; Tryb energooszczędny: maksymalnie 10 W; Tryb uśpienia:
maksymalnie 3,5 W
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Waga: 10,9 kg;
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Waga: 12,4 kg;
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Waga: 14,5 kg;
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Waga: 16,9 kg
Atesty
FCC część 15, klasa B, FCC część 68, znak CE zgodny z
dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, UL
60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EAC/NOM, dyrektywa
RoHS 2011/65/WE, dyrektywa WEEE 2012/19/WE, Pantone,
ENERGY STAR®. Aby zobaczyć najnowszą listę atestów, zajrzyj na
stronę www.xerox.com/OfficeCertifications.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office.
©2015 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® i WorkCentre to znaki
towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten
produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami
towarowymi Stanów Zjednoczonych. 02/15 BR10416
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Zawartość opakowania
• Drukarka Phaser 6020, drukarka Phaser 6022, urządzenie
wielofunkcyjne WorkCentre 6025 lub urządzenie wielofunkcyjne
WorkCentre 6027
• Kaseta z tonerem (wydajność 500 stron**)
• Skrócona instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, płyta CD
z oprogramowaniem i dokumentacją
• Kabel zasilający
• Kabel USB
• Kabel faksu (WorkCentre 6027)
Materiały eksploatacyjne
Kasety z tonerem**:
Czarny: 2000 stron standardowych
106R02763
Niebieskozielony: 1000 stron standardowych
106R02760
Purpurowy: 1000 stron standardowych
106R02761
Żółty: 1000 stron standardowych
106R02762
* Tylko sterownik Windows v3.
** Przeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wydajność różni się w zależności
od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

