
De rigtige værktøjer, 
de rigtige farver,

den rigtige pris
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Fleksibilitet, som du har behov for
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Phaser® 6115MFP

Alle multifunktionens 
funktioner - i farve
Få livagtige farver, som nøjagtigt reflekterer 
de ønskede resultater, uanset om du udskriver, 
kopierer eller scanner. 

• Farverne springer i øjnene med en 
udskriftsopløsning på op til 2400 dpi, 
hvilket tilføjer visuel virkning til vigtige 
udskrivningsopgaver på kontoret.

• PANTONE®-farvegodkendte massive 
farvesimuleringer lader ingen tvivl om, at de 
farver du ønsker, er de farver du får.

• En sort-hvid udskrivningshastighed på 20 sider/
min giver ethvert travlt kontor hurtig og praktisk 
udskrivning og kopiering. 

• Tilføj dynamisk farveindtryk til dit arbejde og få 
hurtige resultater med en udskrivningshastighed 
på 5 sider/min. 

En standard 200-arks multifunktionsbakke 
understøtter en lang række medier, lige fra A5 til 
A4 og kuverter til visitkort.

En ekstra 500-arks papirbakke er yderst praktisk 
og med problemfri ilægning af medier.

Den automatiske dokumentfremfører giver 
mulighed for scanning og faxafsendelse af 
flersidede dokumenter op til 50 ark.

Den indbyggede duplex-enhed (standard på 
D-konfiguration) udskriver hurtigt og automatisk 
dobbeltsidede dokumenter.

Standard 128 MB indbygget hukommelse til 
hurtig udskrivning, kopiering, faxafsendelse og 
scanning.

En glæde at betjene 
Phaser 6115MFP, multifunktionsprinteren 
der gør alle på kontoret glade, indeholder en 
lang række funktioner, der gør opsætningen 
enkel og hverdagen problemfri.

• Xerox Installer Software får Phaser 6115MFP 
på dit netværk og klar til at udføre handlinger 
på ingen tid, uden hjælp fra din IT-afd.

• 10/100Base-TX Ethernet og USB 2.0-porte giver 
fleksible tilslutningsmuligheder for kontoret. 

• Vær på forkant med igangværende 
udskrivningsopgaver, se status på tonerniveau 
i realtid, og få hurtig adgang til online-support 
fra dit skrivebord med CentreWare® IS integreret 
webserver.

• Når du er tilsluttet via USB, er det let med 
MFP ControlCentre at konfigurere 6115MFP og 
styre dit faxadressekartotek uden at forlade din pc.

• Op til 700 siders papirkapacitet betyder længere 
uafbrudt udskrivning.   

• Praktisk frontpanel giver let adgang til alle 
forbrugsstoffer, og det betyder, at det er slut med 
at flytte enheden for at udskifte forbrugstofferne.  

Multifunktion og 
Farvelaserprinter i ét
Phaser 6115MFP multifunktionsprinteren er din alt-i-én kontorløsning. 
Den er let og utrolig økonomisk og leverer de værktøjer, som du har brug for 
til travl produktivitet på kontoret – udskriver, kopierer, faxer og scanner – 
i nøjagtige, iøjnefaldende farver.

1

2

3

4

5



Informationsknappen giver let adgang til aktuelle 
opdateringer af tonerniveauet, plus intuitive nyttige 
værktøjer og oplysningssider til hurtig problemløsning.

Faxfunktionsknappen inkluderer 
indstillinger til opkald med ét tryk, 
hurtigopkald og opløsning.

Ofte anvendte kopifunktioner, såsom 
reducér/forstør og lysere/mørkere er 
nemme at styre.

Ét- tryks knapper styrer let fax-, 
scannings- og kopieringsfunktioner.

Med praktiske ét-tryks knapper kan du 
vælge strålende farver eller økonomisk 
sort-hvid kopiering.

www.xerox.com/office

Phaser® 6115MFP

Scanning 
optimerer 
arbejdsgangen

• Den medfølgende Xerox Scan to PC Desktop®

Personal Edition software lader dig scanne 
dokumenter i sort-hvid eller farve – lige fra fotos 
til A4-format – direkte til din pc, hvor de kan 
redigeres, organiseres og arkiveres.

• Scannede dokumenter kan gemmes som 
PDF- eller TIFF-filformater.

• Standardfunktionen OCR (Optical Character 
Recognition) konverterer scannede dokumenter 
til redigerbar tekst.

• Når Phaser 6115MFP er sluttet til kontorets 
netværk, kan alle netværksopkoblede brugere let 
få adgang til scannede dokumenter ved hjælp af 
scan til e-mail.

Fylder ikke meget på 
budgettet
Phaser 6115MFP multifunktionsprinteren er en 
gør-det-hele kontormedarbejder, der er virkelig 
økonomisk. 

• Reducér driftsomkostningerne og optimér 
opgaverne med fire kritiske kontorfunktioner 
i én pladsbesparende enhed. 

• Praktiske værktøjer som N sider pr. ark, 
udskrivning af hæfter og ID-kortkopiering 
øger dine dokumentindstillinger, hvilket gør 
Phaser 6115MFP til den ideelle multi-tasker til 
tidens mindre eller mellemstore virksomheder.

• Vælg mellem standard tonerpatroner eller 
tonerpatroner med høj kvalitet (tilbehør) for at 
styre dit budget.

• Med tre printfunktions indstillinger - kladde, 
standard og forbedret – har du mulighed for at 
vælge, hvor hurtigt dine opgaver udskrives.

• Dobbeltsidet udskrivning og kopiering som 
tilbehør (standard på D-konfigurationen) sparer 
tid og reducerer udgifterne til papir.



KONFIGURATIONER
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1 Gennemsnitlige standardsider. Angiven ydelse baseret på 5% områdedækning på A4-format. Ydelsen vil variere baseret på billede, områdedækning og udskrivningsfunktion.
2 Omtrentlige sider. Angiven ydelse baseret på en gennemsnitlig opgavestørrelse på 3 sider i A4-format. Ydelsen vil variere baseret på opgavens længde, mediestørrelse og -retning.

Copyright © 2007. XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke reproduceres i nogen form uden tilladelse fra XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser® og CentreWare® samt Scan to PC Desktop® er varemærker tilhørende XEROX 
CORPORATION i USA og/eller andre lande. Total Satisfaction Services er et servicemærke tilhørende XEROX CORPORATION. Alle andre varemærker tilhører de respektive producenter. PANTONE-farver kan afvige fra PANTONE-identificerede standarder. Rådfør dig med aktuelle 
PANTONE-publikationer for at se den nøjagtige farve. PANTONE og andre Pantone, Inc. varemærker tilhører Pantone, Inc. Som en ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinierne for energieffektivitet. ENERGY 
STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Informationerne i denne brochure kan ændres uden varsel.  5/07            61BBR-01BC

Enhedshåndtering 
CentreWare® IS integreret webserver, 
MFP ControlCentre®

Printerdrivere
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista 
Mac OS® X version 10.2 eller nyere

Mediehåndtering
Bakke 1: 60-200 g/m2

Bakke 2: 60-90 g/m2

Dobbeltsidet udskrivning: 60-90 g/m2

Automatisk dokumentfremføring: 
60-90 g/m2

Medietyper: Papir, konvolutter, 
etiketter, transparenter, karton

Farvestandarder
PANTONE®-farvegodkendte massive 
farvesimuleringer

Driftsmiljø
Temperatur: 
Opbevaring: -20° til 40° C 
Drift: 10° til 32° C 
Relativ luftfugtighed: 15-80%
Lydtryksniveauer: Drift: 53 dB(A), 
Standby: 35 dB(A)
Lydstyrkeniveauer: Drift: 6,8 B, 
Standby: 5,1 B

Elektricitet 
Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz 
Elforbrug: 
Udskrivning: 450 W, Standby: 250 W, 
Energisparer: 28 W, 
ENERGY STAR®-kvalificeret

Mål (BxDxH)
528 x 583 x 531 mm; Vægt: 33 kg 
500-arks bakke (ekstraudstyr): 
495 x 583 x 117 mm; Vægt: 5 kg

Certificeringer
FCC Part 15, Klasse B, FCC Part 68, 
Kategoriseret til UL 60950-1/CSA 
60950-1-03, CE-mærket i henhold til 
direktiverne 73/23/EEC, 89/336/EEC 
og 1999/5/EC 

Forbrugsstoffer
Tonerpatroner med standardkapacitet: 
Cyan: 1.500 sider1 113R00689
Magenta: 1.500 sider1 113R00691
Gul: 1.500 sider1 113R00690
Tonerpatron med stor kapacitet: 
Sort: 4.500 sider1 113R00692
Cyan: 4.500 sider1 113R00693
Magenta: 4.500 sider1 113R00695
Gul: 4.500 sider1 113R00694

Komponenter til rutinemæssig 
vedligeholdelse
Tromleenhed: 
20.000 sort, 
10.000 farvesider2 108R00691

Tilbehør
500-arks fremfører, 
A4-format  097S03676
Automatisk dobbeltsidet 
udskrivningsenhed  097S03775

Ring i dag. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du 
ringe til 00-800-9000-9090 eller besøge vores hjemmeside 
på www.xerox.com/office 

Phaser 6115MFP/N Phaser 6115MFP/D

 Op til 5 sider/min i farver og 20 sider/min i sort-hvid

 35.000 sider/måned

 Bakke 1: 200 ark, Tilpasset format: 92 x 148 mm til 216 x 356 mm
 

Bakke 2: 500 ark, Størrelse: A4

 Automatisk dokumentfremføring: 50 ark, Tilpasset format: 140 x 148 mm til 216 x 356 mm

 100 ark

 Ekstraudstyr Standard

 Op til 5 kopier/min i farver og 12 kopier/min i sort-hvid

 Så hurtigt som 23 sekunder i farver / 14 sekunder i sort-hvid

 600 x 600 dpi

 Sortering, Reducér/forstør, 2-i-1-kopiering, ID-kortkopiering

 Så hurtigt som 23 sekunder i farver / 14 sekunder i sort-hvid

 2400 x 600 dpi

 128 MB / 128 MB

 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

 Host-baseret

 Brugerdefinerede sider, vandmærker, plakatudskrivning, udskrivning af hæfter, N sider pr. ark

 TWAIN-program, Scan til e-mail

 PDF, TIFF, Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 person), farvescanning

 Integreret fax (33,6 Kbps med MMR/MR/MH-komprimering)

 Automatisk genopkald, Opkald med ét tryk: 9 indstillinger, Gruppeopkald: 9 indstillinger, Hurtigopkald: 100 indstillinger

 1 års on-site garanti  

Hastighed

Produktivitet

Papirkapacitet
Papirindføring Standard
 

Tilbehør

 Dokumentfremfører

Papiroutput

Dobbeltsidet udskrivning

Kopiering
Kopieringshastighed 

Tid for udskrivning af første side

Opløsning (maks.)

Kopifunktioner

Udskrivning
Tid for udskrivning af første side

Opløsning (maks.)

Hukommelse (std./maks.)

Tilslutning

Sidebeskrivelsessprog

Udskrivningsfunktioner

Scanning
Scanningsdestinationer

Scanningsfunktioner

Fax

Faxfunktioner

Garanti


