Phaser ® 6110

far velaserprinter

Iøjnefaldende farve.

Strålende pris.
Xerox ydelse og pålidelighed i et personligt produkt til kontoret.
Introduktion af Xerox Phaser 6110 farvelaserprinteren – den økonomiske
erstatning af inkjet-printere i virksomheden, der passer ind alle steder.
Denne let anvendelige printer, som er en af de mest
pladsbesparende printere i sin klasse, leverer
økonomiske farver og den ro i sindet, der
følger med Xerox's pålidelighed. En
perfekt maskine til personligt brug,
på kontoret og i virksomheden
- til en pris, der matcher.

Phaser ® 6110
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge
vores hjemmeside på www.xerox.com/office

Det giver farver på
ethvert kontor
KONFIGURATIONER

Phaser 6110

Hastighed

Op til 4 sider/min (A4) i farver og 16 sider/min (A4) i sort-hvid

Produktivitet

Phaser 6110N

Op til 24.200 sider pr. måned

• Enestående laserydelse til en meget
lav pris.

Papirkapacitet
Papirindføring

Bakke 1: 150 ark, Størrelse: Tilpasset format fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm

Papirudføring

100 ark

Tid
for udskrivning af første side

Så hurtigt som 26 sekunder i farver / 14 sekunder i sort-hvid

Printopløsning

300 MHz / Host-baseret

Tilslutning

USB 2.0

USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX

Hukommelse

32 MB

64 MB

Udskrivningsfunktioner

Xerox Statusmonitor, vandmærker, pjeceudskrivning, plakatudskrivning, N sider pr. ark,
brugertilpassede sideformater, tilpasning til side, skalering, skabeloner, indbyggede hyperlinks
til support, sort-hvid kun i udskrivningstilstand
Xerox Statusmonitor

Garanti

DETALJEREDE SPECIFIKATIONER
Enhedshåndtering
CentreWare Internet Services,
CentreWare Web, Xerox Statusmonitor
Printerdrivere
Windows 98/Me/NT 4.0*/2000/
XP/2003, Mac OS 10.3-10.4, Linux:
RedHat 7.1 og derover, Mandrake 8.0 og
derover, SuSE 7.1 og derover, Caldera
Open Linux 3.1 og derover, TurboLinux
7.0 og derover, Slackware 8.1 og
derover

1 års garanti

Forbrugsstoffer
Toner
Sort: 2.000 sider1 106R01274
Cyan: 1.000 sider1 106R01271
Magenta: 1.000 sider1 106R01272
Gul: 1.000 pages1 106R01273
(Leveres med 1.500 sider1 sort toner
og 700 sider1 CMY-toner)
1

* Kun understøttet på 6110N

Mediehåndtering
Bakke 1: 60 til 163 g/m2
Medietyper: Almindeligt papir,
konvolutter, etiketter, transparenter,
karton
Dobbeltsidet udskrivning: Manuel,
Størrelser: A4, 75 til 90 g/m2
Driftsmiljø
Temperatur: 10° til 32° C
Luftfugtighed: 20 til 80%
Elektricitet
Strøm: 220-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: Gennemsnitlig: 300 W,
Energisparer: 17 W, kvalificeret som
ENERGY STAR ®-printer
Lydtryk:
Udskrivning: 47 dB(A),
Standby: 26 dB(A)
Lydstyrke: Udskrivning: 5,6 B,
Standby: 3,4 B

Integreret webserver

Fysiske mål (BxDxH)
390 x 344 x 265 mm
Vægt: 13,6 kg

Gennemsnitlige standardsider. Angiven ydelse baseret på
5% områdedækning på A4-papirformat. Ydelsen vil
variere baseret på billede, områdedækning og
udskrivningsfunktion.

Komponenter til rutinemæssig
vedligeholdelse
Billedenhed: ca. 20.000 sider
i sort-hvid2 eller ca. 12.500
farvesider2 108R00744
Beholder til tonerspild:
ca. 5.000 billeder eller
ca. 1.250 sider (fuld farve
5% billede) 108R00722
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• 2400 printkvalitet til iøjnefaldende
farver og skarp sort-hvid.
• Op til 16 sider/min i sort-hvid og
4 sider/min i farve holder tempoet
i din virksomhed.
• Robust design, der er bygget til at
holde, med en månedlig kapacitet
på op til 24.200 udskrivninger.

Op to 2400 x 600 billedkvalitet

Processor / PDL

Så meget for så lidt

Regulativer
Kategoriseret til UL 60950-1/CSA
22.2 nr. 60950-1-03. Klasse 1
laserprodukt. FCC Part 15 Klasse B,
CE-mærket i overensstemmelse
med lavvoltsdirektiv, 73/23/EEC
og EMC-direktiv, 89/336/EEC.
CB-certificeret mod IEC 60950,
afsnit 508 ADA.

• Tilslut som du ønsker med netværks
- og stand alone konfigurationer.

Størrelse og funktioner, der
passer til alt
• Lille, kompakt design og
frontadgang til udskiftning af toner
gør den perfekt til dit skrivebord.
• Indeholder avancerede
udskrivningsfunktioner, såsom
N sider pr. ark, pjeceudskrivning
og vandmærker.
• Pålidelig udskrivning på en lang
række papirtyper og brugertilpassede
formater.
• Den er meget kontorvenlig og super
støjsvag.

Klar til at gå til arbejdet
• Let at opsætte og betjene.
Installationen sker med fire nemme
klik med musen.
• Avanceret printerstyring og
funktioner til problemløsning.
• Enestående Xerox pålidelighed
bakkes op af 1 års garanti.

Ydelsen vil variere afhængigt af opgavens
længde samt mediestørrelse og -retning.
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