PhaserTM 6125/6130

barevná laserová tiskárna
formátu A4

Malé rozměry,
			

skvělé barvy,

výjimečná hodnota

FPO

Barevné laserové tiskárny

Phaser 6125/6130

Velké novinky v oblasti
barevného tisku.
Společnost Xerox učinila z barevného tisku snadnou
volbu díky příjemných barevným kancelářským
laserovým tiskárnám Phaser 6125 a 6130, které jsou
nabité hodnotnými funkcemi. Jde o kompaktní tisková
řešení s výkonem dostačujícím k bezproblémovému
splnění všech vašich nároků na kancelářský tisk.

TM

Produktivní výkon

Tiskárny Phaser 6125/6130 poskytují výkon, který
vaše pracovní skupina potřebuje pro rychlé zpracování
jakékoli tiskové úlohy.
• Nenechte se zmást nízkou cenou. Laserové tiskárny
Phaser 6125/6130 připravené pro síťový tisk to myslí
s prací ve vaší malé kanceláři nebo pracovní skupině
vážně a nabízejí skutečnou tiskovou produktivitu
a spoustu vestavěných funkcí.
• Dokonalý laserový tisk umožní rychle zpracovat vaše úlohy
— s rychlostí tisku až 12 str./min barevně a 16 str./min
černobíle.
• Když jste připraveni k tisku, tyto tiskárny se pustí okamžitě
do akce — vytištění první strany již za 14 sekund černobíle
a 17 sekund barevně.
• Díky 333MHz procesoru a 64 MB standardní paměti v případě
modelu Phaser 6125 a 128 MB standardní paměti (rozšiřitelné
na 1 152 MB) v případě modelu Phaser 6130 dokážou tyto
tiskárny zvládnout složité tiskové úlohy — včetně stránek
s grafikou, fotografiemi a tabulkami.

Skvělé barvy
Tiskárny Phaser 6125/6130 berou váš kancelářský
tisk vážně, ať již v barevném nebo černobílém režimu
tisku. Každá stránka je vytištěná stejně kvalitně.
•R
 ozlišení tisku 600 x 600 x 4 dpi umožňuje tisknout úžasných
16 barevných odstínů na každý pixel. To znamená širší
barevný rozsah a působivější obchodní grafiku.
•U
 nikátní technologie tonerů Xerox Emulsion Aggregate High
grade (EA-Hg) – s částečkami s jednotnou velikostí a tvarem
– umožňuje vytisknout ostrý text a obrázky s vynikajícími
detaily. Jde o stejný, vysoce kvalitní toner, používaný v našich
profesionálních grafických barevných zařízeních.
•T
 iskárna Phaser 6130 obsahuje tiskové jazyky True Adobe®
PostScript® 3™ a PCL 6 pro zajištění přesného tisku vašich
úloh, kdykoli je to potřeba.
•S
 imulace barev PANTONE® a technologie korekce
barev společnosti Xerox představují jednoduché nástroje
pro přesné doladění barev u důležitých obchodních
dokumentů, jako jsou například loga společností.

PhaserTM 6125/6130

Intuitivní rozhraní předního panelu poskytuje uživateli rychlý
a snadný přístup k vestavěným funkcím a nastavením tiskárny.

Rychlá kontrola úrovní tonerů na displeji
předního panelu tiskárny nebo na vašem
počítači.

Technologie, která usnadňuje tisk.
Snadná práce v kanceláři...

...snadná práce v síti

Tiskárny Phaser 6125/6130 představují čistou radost
z obsluhy a vždy nabízejí maximálně jednoduché
použití.

Tiskárny Phaser 6125/6130 se snadno začlení
do stávající sítě a pracovní skupiny, a tím zvýší
celkovou produktivitu.

• Standardní zásobník papíru na 250 listů podporuje širokou
škálu vlastních médií a formátů, od štítků po papír vysoké
gramáže. Pohodlný manuální podavač umožňuje uživateli
vkládat jednotlivá média a obálky bez otvírání a doplňování
zásobníku papíru.

• Jednoduchá instalace do sítě a předem instalované tonerové
kazety činí z této tiskárny takřka „plug-and-play“ řešení. Je to tak
snadné, že zařízení připravíte k tisku během několika minut.

•F
 unkce PrintingScout® pracuje jako nástroj pro řešení
problémů na pozadí a v případě problémů při tisku nabízí
okamžité informace přímo na vašem počítači.
• S
 upertichý provoz umožňuje umístit tiskárnu ve vaší blízkosti,
aniž by vás rušila.
•V
 olitelné úložiště v operační paměti na tiskárně Phaser 6130
vám umožňuje uchovávat opakovaně tištěné dokumenty
v zařízení pro rychlý a jednoduchý dotisk podle potřeby.
Rovněž přidává užitečné funkce jako kompletování a ověřovací
tisk a zvyšuje zabezpečení vyžadováním hesla před tiskem.

• Integrovaný webový server CentreWare IS umožňuje uživateli
kontrolovat stav tiskové úlohy nebo spravovat zařízení přímo
z počítače.
• T
 iskárna Phaser 6130 podporuje (standardně) Apple Bonjour™
a obsahuje snadno použitelné tiskové ovladače pro počítače PC
i Macintosh, takže skvěle pracuje i ve smíšených prostředích.
• D
 íky volitelné multi-protokolové síťové kartě můžete získat
další síťové protokoly a zabezpečovací funkce, včetně podpory
protokolu IPv6 (k dispozici pro model Phaser 6130).

• F
 unkce Run black (tisk pouze černou) umožňuje tiskárnám
Phaser 6125/6130 pokračovat v tisku černobíle v případě,
že dojde barevný toner.

Pouze čtyři položky k výměně: ultratenké,
snadno instalovatelné tonerové kazety,
které jsou dodávány s podstatně menším
množstvím obalového materiálu a zabírají
výrazně méně prostoru při skladování.
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Více informací najdete na www.xerox.cz

Phaser 6125
Rychlost

Phaser 6130
Až 12 str./min barevně / 16 str./min černobíle

Pracovní cyklus

Až 40 000 stran/měsíc1

Manipulace s médii
Vstupní zásobníky

Zásobník 1: 250 listů, uživatelské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 355,6 mm
Manuální podavač: 1 list, uživatelské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 355,6 mm

Výstup papíru

150 listů

Tisk
Vytištění první strany

17 sekund barevně / 14 sekund černobíle

Rozlišení (max.)

600 x 600 x 4 dpi

Procesor

333 MHz

Paměť (stand./max.)

64 MB / 64 MB

Připojení

128 MB / 1152 MB
10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

PDL
Podpora Mac OS

®

Funkce tisku

GDI

Emulace PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™

Neuvádí se

Standardně

Přeskočení prázdných stran, tisk více stran na jednu stránku, přizpůsobení novému formátu, tisk brožur2, vodoznaky2, plakáty2
Návěští2, zabezpečený tisk3, ověřovací tisk3, kompletování v paměti RAM3

Záruka

Dva roky v servisním středisku
Objem tisku, rovnoměrně rozložený do 30 dní.
2
U modelu Phaser 6130 jsou tyto funkce dostupné přes PCL ovladač.
3
Vyžaduje minimálně 256 MB paměti.
1

Správa zařízení
Integrovaný webový server CentreWare® IS,
CentreWare Web, PrintingScout®,*
upozornění na email
Tiskové ovladače
Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home
Edition (SP1 nebo vyšší), Vista, Mac
OS®X version 10.2 nebo vyšší (pouze pro
tiskárnu Phaser 6130) ,
Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10,
Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1,
Yellow Dog 3.X
Podpora fontů
Písma PostScript®: 136; písma PCL®: 81
Manipulace s médii
Gramáže médií: 65–220 g/m2
Manuální oboustranný tisk: 65–164 g/m2
Typy médií: kancelářský papír, lesklý
natíraný, obálky, samolepicí štítky, vizitky
* Pouze Phaser 6130

Maximální potisknutelná plocha
208 mm x 347 mm (5mm okraj)
Standardy barev
Simulace barev PANTONE® Colour approved
solid-colour, Xerox Colour Correction,
ICC Profily
Provozní prostředí
Teplota:
Při skladování: 0º až 35 ºC,
Při provozu: 10º až 32 ºC
Vlhkost: 15 % - 80 %
Úroveň akustického tlaku:
Při tisku: 51,6 dB(A)
V režimu Standby: 25,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu:
Při tisku: 6,46 B,
V režimu Standby: 4,30 B
Doba zahřátí: 30 sekund
Elektrická energie
Příkon: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie:
V režimu Standby: <50 W
Při tisku: 280 W
Režim Power save: 5 W nebo méně
Plní normu Energy Star®

Rozměry (š x h x v)
400 x 394 x 389 mm
Hmotnost: 17,2 kg
Rozměry obalu (š x h x v)
543 x 518 x 565 mm
Hmotnost: 21,0 kg
Certifikace
FCC Part 15, Class B, uvedeno v UL 60950-1/
CSA 60950-1-03, značka CE podle norem
73/23/EEC a 89/336/EEC, oddíl 508 ADA
Obsah balení
- Tiskárna
- Tonerové kazety (Phaser 6125: černá
a barevné na 500 stran1, Phaser 6130: černá
a barevné na 1000 stran1)
-World Kit (obsahuje CD se software
a návody, příručku pro instalaci a rychlé
použití, záruční knížku, registrační kartu)
- Napájecí kabel, USB kabel

Phaser 6125
Spotřební materiál
Tonerová kazeta1:
Černá: 2 000 stand. stran
Azurová: 1 000 stand. stran
Purpurová: 1 000 stand. stran
Žlutá: 1 000 stand. stran

106R01338
106R01335
106R01336
106R01337

(Tiskárna se dodává se startovacími tonery černý i barevné - na 500 stran1))

Phaser 6130
Spotřební materiál
Tonerová kazeta1:
Černá: 2 500 stand. stran
Azurová: 1 900 stand. stran
Purpurová: 1 900 stand. stran
Žlutá: 1 900 stand. stran

106R01281
106R01278
106R01279
106R01280

(Tiskárna se dodává se startovacími tonery černý i barevné - na 1 000 stran1))

Volitelné příslušenství
256 MB paměti
512 MB paměti
Multiprotokolová síťová karta
Bezdrátový síťový adaptér

097S03743
097S03635
097S03745
097S03740

Průměrná výtěžnost CMY tonerů podle normy ISO/IEC 19798.
Výtěžnost se bude lišit podle typu obrazu, oblasti pokrytí
a režimu tisku.
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