
X_10716_61CBR-01BB      LANGUAGE: DANISH    FREEDMAN INT. NO: 10716   PROOF NO: 01    PLATES: CMYK+ PANTONE 032 CV   DATE: 13-12-2007   PAGE  1

print   kopi   scan   fax   e-mail

Phaser® 6180 / 6180MFP

Avanceret farve 
gjort let
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Udskriv for at behage
Brug for at gøre indtryk? Disse enheder leverer på en smuk måde 
en suveræn udskrivningskvalitet  

• 600 x 600 x 4 dpi opløsning leverer 16 fantastiske farveskygger pr. 
pixel — opfattes ofte som højere printkvalitet end 
mange 2400 dpi enheder.

• EA-HG-tonerteknologi — med partikler, der er udviklet til 
at have ensartet størrelse og form — giver dine udskrevne 
billeder uovertrufne detaljer og klarhed.  Det er den samme 
højkvalitetstoner, som vores professionelle farveprintere og 
multifunktionssystemer til den grafiske branche bruger.

• True Adobe® PostScript® 3™-udskrivningssprog sikrer, at dine 
opgaver udskrives nøjagtigt hver gang.

• PANTONE® Colour-godkendte simuleringer af ren farve, Xerox-
teknologi til farvekorrektion og enkle kalibreringsværktøjer giver 
dig automatisk den rigtige farve eller lader dig finjustere farver til 
specielle applikationer.

Phaser 6180-farveprinteren leverer hurtig udskrivning, 
enestående farvekvalitet og uforlignelig brugervenlighed. 
Phaser 6180MFP farvemultifunktionsprinteren tilføjer 
disse styrker med avanceret kopiering, scanning og 
faxning — alle de værktøjer, du har brug for, for at få 
mere arbejde udført med optimal effektivitet.

Phaser 6180MFP 
farvemultifunktionsprinter

Phaser® 6180 
farveprinter 

Xerox tilbyder mange forskellige værdifyldte farvemaskiner 
til travle små og mellemstore virksomheder. Hver 
maskine er designet til at håndtere dine dokumentbehov, 
hvad angår hastighed og præcision:

Med enkle farvemanipulationsværktøjer på skærmen 
gør Phaser 6180 og 6180MFP det let at sørge for, at 
farverne er de farver, som du vil have. 
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Sæt gang i fuld hastighed
Robust multifunktionel ydeevne, der 
let holder trit med det travle tempo på 
hele kontoret.

• En tidsbesparende enhed, der klarer arbejdet 
fra fire standalone maskiner ved at kombinere 
effektiv udskrivning, kopiering, scanning og 
faxning.

• Med en hurtig farveproduktion på op til 20 sider 
pr. minut kan hele arbejdsgruppen nyde godt af 
fordelene ved farve uden at sætte farten ned. 

• Sort/hvid udskrives hurtigt med 30 sider pr. 
minut uanset opgavens størrelse eller kompleksitet, 
takket været en 400 MHz-processor og 384 MB 
hukommelse (kan udvides til 1.408 MB). 

• En scanningshastighed med op til 7 scanninger i minuttet 
i farve og 20 scanninger i minuttet i sort/hvid giver dig 
hurtigt mulighed for at gå fra papir til digital.

• Walk-up fax med LAN fax (fax fra PCL print driver) 
leverer op til 400 x 400 dpi opløsning og inkluderer 
JBIG-komprimeringsteknologi for hurtigere 
transmissioner.

Skru tempoet i vejret
Phaser 6180-laserprinteren får hurtigt udført 
dine opgaver. Meget hurtigt.

• En udskrivningshastighed på op til 20 sider pr. 
minut i fuld farve giver dit arbejde et farverigt 
liv, uden at det forsinker dig.

• Udskriv i sort og hvid — selv komplekse 
og store opgaver — med op til hurtige 25 
sider pr. minut takket være en kraftfuld 400 
MHz-processor og 128 MB hukommelse (kan 
udvides til 1.152 MB).

• Første side er allerede ude efter 10 sekunder. 
Det går hurtigere for udskrivning af din opgave 
end din tur hen til printeren.

• Kapaciteten på 60.000 sider pr. måned 
kan let håndtere en massiv strøm af 
dokumenter

udskriv print kopi scan fax e-mail

Intuitivt betjeningspanel indeholder funk-
tioner til kopi, fax, e-mail og scanning, der 
er lette at bruge. Du kan også se opgavesta-
tus og tonerniveauer.

Kopiering ved hjælp af én knap gør 
betjening ved maskinenhurtig og let. 
Ikke brug for at navigere rundt i en menu 
bare for at tage en kopi.

Phaser 6180 Phaser 6180MFP
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Arbejd hårdt, udskriv (og kopier, 
scan, fax og e-mail) let 
Fra installation til daglig betjening - disse enheder leverer 
et væld af funktioner, der gør livet på kontoret lettere.

• Komplet installation tager kun få minutter takket være den 
avancerede Phaser Installer-software.

• Kontroller status for udskrivningsopgave, hold styr på din 
faxadressebog (6180MFP), og få hurtig adgang til online 
support direkte fra dit skrivebord med den indbyggede 
CentreWare® IS webserver.

• Professionelle layoutfunktioner som flere sider 
pr. ark, plakater, pjecer og kopiering af ID-kort 
(6180MFP) øger dine dokumentvalgmuligheder. 

• Indbygget support til Apple Bonjour™ (standard) 
og inkluderede Mac-drivere vil vække glæde i blandede 
PC/Mac-miljøer.

• Øjeblikkelige pop-up-meddelelser vises på din skærm, 
hvis der opstår udskrivningsproblemer takket være 
PrintingScout®-advarsler.

• Da den er meget støjsvag er Phaser 6180-printeren/
Phaser 6180MFP yderst kontorvenlig.

• Mange muligheder for tilslutninger som f.eks. Ethernet, 
USB, parallel og optionelt trådløs, giver fleksibilitet til at 
supportere flere arbejdsgrupper. Plus muligtheden for 
multiprotokol netværkskort, som supporterer  DDNS, 
IPP, WINS, SSL/HTTP og IPv6, sikrer at dine private data 
forbliver sikre i ethvert netværk.

Phaser® 6180 / 6180MFP

Kraftfulde scanningsløsninger 

Phaser 6180MFP konverterer dine 
papirdokumenter til ultrabærbare 
digitale filer, som effektivt kan deles, 
organiseres og arkiveres. 

• Express Scan Manager (standard) lader dig 
hurtigt indstille standardparametre — f.eks. 
billedtype, scanningsopløsning, papirformat 
ogoutputdestination — for hurtigere og mere 
enkel scanning.

• Vælg mellem fleksibelt ekstraudstyr til routing af 
dokumenter f.eks. Scan til e-mail (SMTP) , Scan 
til server (FTP) og Scan til computer (ved hjælp af 
SMB-netværksprotokol).

• Download e-mail-adresser direkte til 
enhedsbaseret adressebogseditor for let adgang 
fra frontpanel ved afsendelse af scanninger

• Gem dine scanninger i branchens 
standardfilformater: PDF, JPEG eller TIFF. 

• Styr dokumenter, og konverter scannede billeder 
til redigerbar tekst ved hjælp af Scan to PC 
Desktop®-software (ekstraudstyr).

www.xerox.com/office

Passer til dit kontor

 1  Standard 150-arks magasin 1 (MPT) kan indeholde mange forskellige brugerdefinerede 
papirtyper og -formater.

 2  Standard 250-arks magasin 2 fremfører pålideligt vægte på op til 220 gram karton  og 
brugerdefinerede formater.

 3  Et ekstra 550-arks magasin 3 booster den samlede papirkapacitet til 950 ark.

 4  Den automatiske dokumentfremfører (6180MFP) tillader scanning og faxning af flersidede 
dokumenter på op til 50 ark.

 5  Økonomisk og hurtig automatisk duplexfunktion til udskrivning på begge sider 
(standard på D- og  DN-konfigurationer).

 6  Standard 384 MB hukommelse (kan udvides til 1.408 MB) for 6180MFP og 128 MB (kan 
udvides til 1.152 MB) for 6180 sætter farten op på alle funktioner. 

 7  Praktisk frontlåge giver let adgang til printpatroner, der er lette at udskifte. Vælg 
højkapacitetspatroner for at skære ned på omkostningerne og få nonstop udskrivning. 
Standardkapacitets patroner er tilgængelige, hvis udskrivningsmængden ikke er så stor. 
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papir

 2 4 6 9 16



X_10716_61CBR-01BB      LANGUAGE: DANISH    FREEDMAN INT. NO: 10716   PROOF NO: 01    PLATES: CMYK+ PANTONE 032 CV   DATE: 13-12-2007   PAGE  5

Farvestrålende, let at bruge og fyldt med værdi

PRINT

Hvad har begge 
produkter til fælles?

Enestående laserfarvekvalitet på grund 
af den eksklusive EA-HG-tonerteknologi 

fra Xerox, der giver dine udskrevne 
billeder en uovertruffen detaljegrad og 

klarhed. 

www.xerox.com/office

Phaser 6180 Phaser 6180MFP

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

E-MAIL

Farvens virkning.
Farve tiltrækker, præciserer og sælger. 

Det er et af de mest effektive 
forretningsværktøjer, der findes.

FARVE

High-end farveværktøjer, 
low-end pris

Selv virksomheder med et stramt budget 
kan nyde godt af exceptionel farve-

kvalitet.

VÆRDI

Designet til at passe til 
ethvert kontor

Disse enheder kan let sluttes til dit net-
værk og passer perfekt til arbejdsgrupper 

med både PC- og Mac-brugere.

TEAMSPILLER
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www.xerox.com/office

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser®, CentreWare® og Scan to PC Desktop® er varemærker tilhørende XEROX 
CORPORATION i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Genererede PANTONE-farver matcher muligvis ikke PANTONE-identifi cerede standarder. Se de aktuelle PANTONE- publikationer for nøjagtig 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-retningslinjerne for energieffektivitet. Energy Star og Energy Star-mærket er registrerede amerikanske mærker. Oplysninger 
i denne brochure kan ændres uden varsel. 11/07  61CBR-01BB

* Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold 
til ISO/IEC 19798. Rækkevidde varierer baseret på billede, 
områdedækning og udskrivningstilstand. 

Enhedshåndtering
CentreWare® IS indbygget webserver, 
CentreWare Web, PrintingScout™
Printerdrivere
Windows® 2000/ 2003 Server/XP/XP 
Home Edition (SP1 eller højere)/Vista, 
Mac OS® X version 10.2 eller højere, 
Solaris 8, 9, 10, HPUX 11,0, AIX 
4.3.3, Turbolinux 10 Desktop, RedHat 
Enterprise Linux ES (version 3, 4), SuSe 
Linux 9,2, 9,3 Professional, Fedora Core 
1, YellowDog 3,x
Understøttelse af fonte
PostScript®-fonte: 136;  PCL®-fonte: 81
Papirhåndtering
Alle magasiner: 65 – 220 gram; 
To-sidet output: 65 – 163 gram
Automatisk dokumentfremfører: 
65 – 120 gram
Papirtyper: Almindeligt papir, konvolutter, 
etiketter, transparenter, karton, glossy 
coated

Farvestandarder
PANTONE®-farvegodkendte simuleringer 
af ren farve, farvekorrektion, ICC-profil
Driftsmiljø
Temperatur:
Opbevaring: 0° til 35° C
I drift: 10° til 32° C
Relativ fugtighed: 15 – 80%
6180:
Lydtryk: I drift: 49,1dB(A), standby:
28,6dB(A)
Niveauer for lydstyrke: I drift: 6,62B,
Standby: 4,0B
6180MFP:
Lydtryk: I drift: 51,6dB(A), standby:
26,8dB(A)Niveauer for lydstyrke: I drift: 
6,59B,
Standby: 4,18B
Elektrisk
Strøm: 220-240 VAC, 50/60Hz
6180:
Strømforbrug:
Standby: 68,9 W
Udskrivning: 410 W Energisparer: 6,3 W

Energy Star® kvalificeret
6180MFP:
Strømforbrug:
Standby: 90 W
Udskrivning: 500 W Energisparer: 17 W
Energy Star® kvalificeret
Mål (BxDxH)
6180: 
400 x 493 x 470 mm; 
Vægt: 6180N: 27,2 kg, 
6180DN: 28,3 kg 
6180MFP: 
460 x 520 x 730 mm; 
Vægt: 6180MFP/N: 40 kg, 
6180MFP/D: 41 kg
Certifi ceringer
FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Listed 
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-mærke 
gældende for direktiverne 73/23/EEC, 
89/336/EEC og 1999/5/EC, RoHS-direktiv 
2002/ 95/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC

Phaser 6180N Phaser 6180DN Phaser 6180MFP/N Phaser 6180MFP/D
Hastighed 20 sider pr. minut farve / 25 sider pr. minut sort-hvid 20 sider pr. minut farve / 30 sider pr. minut sort-hvid
Produktivitet 60.000 sider / måned1
Papirhåndtering
Papirindføring Standard Magasin 1 (MPT): 150 ark; brugerdefinerede formater: 76,2 x 127 mm til 220 x 355,6 mm

Magasin 2: 250 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 220 x 355,6 mm

Ekstraudstyr Magasin 3: 550 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 220 x 355,6 mm
Dokumentfremfører - Automatisk dokumentfremfører: 50 ark; 

brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 220 x 355,6 mm

Papiroutput 300 ark
To-sidet output Ekstraudstyr Standard Ekstraudstyr Standard
Kopi
Kopieringshastighed

- Op til 7 sider/min. i farver / 20 sider/min. i sort-hvid

Tid for udskrivning af første 
side

- Så hurtigt som 20 sekunder i farver / 11 sekunder i sort-hvid

Opløsning (maks.) - 600 x 600 dpi
Kopifunktioner - Sortering, reduktion/forstørrelse, kopiering af ID-kort, plakat
Print
Tid for første side ude

Så hurtig som 10 sekunder (farve)

Opløsning (maks.) 600 x 600 x 4 dpi
Processor 400 MHz
Hukommelse (std./maks.) 128 MB / 1.152 MB 384 MB / 1.408 MB
Tilslutningsmuligheder 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, parallel. Ekstraudstyr: Multiprotokol netværkskort, trådløs netværksadapter
Page Description Language PCL® 6-emulering, Adobe® PostScript® 3™

Udskrivningsfunktioner Pjeceudskrivning2, omslag2, skilleark, transparentskilleark, fl ere 
sider pr. ark, vandmærker2, plakatudskrivning2, bannerark2, tilpas 

til side

Vandmærker/overlays, plakat, pjecer, fl ere sider pr. ark, omslag/skilleark, 
banner, spring tomme sider over, kladdeudskrivning, fortrolig udskrivning, 

RAM-sortering

Ekstra3 Fortrolig udskrivning, kladdeudskrivning, RAM-sortering -
Scan
Scanningsdestinationer

- Scan til computerprogram (USB), Scan til server (FTP), Scan til 
computer (vha. SMB), Scan til e-mail

Scanningsfunktioner - JPEG, TIFF, PDF, farvescanning, Xerox Scan to PC®-software 
(ekstraudstyr)

Fax 
Faxfunktioner

- Walk-up fax og LAN fax2 (fax fra print driver) (33.6 Kbps med MMR/MR/MH, 
JBIG, JPEG compression), LAN fax Junk fax barriere, hukommelsesfax, 
fortrolig modtagelse, udskudt fax, farvet fax, hurtigopkald, gruppeopkald

Garanti 1 års on-site garanti 1 års on-site garanti4
1 printvolumen ensartet fordelt over 30 dage    2 Adgang via PCL-driver    3 Kræver mindst 256 MB RAM    4 Produkter købt i henhold til en “PagePack”- aftale indeholder ikke en garanti. 
Se din serviceaftale for at få fulde detaljer om din udvidede servicepakke.

Ring i dag. Få fl ere oplysninger ved 
at ringe til 00 800 9000 9090 eller 
besøge os på www.xerox.com/offi ce

Forbrugsstoffer
Standard printpatron:*
Sort: 3.000 sider 113R00722
Cyan: 2.000 sider 113R00719
Magenta: 2.000 sider 113R00720
Gul: 2.000 sider 113R00721
Højkapacitets printpatron:*
Sort: 8.000 sider 113R00726
Cyan: 6.000 sider 113R00723
Magenta: 6.000 sider 113R00724
Gul: 6.000 sider 113R00725
Tilbehør
550-arks fremfører-

Phaser 6180MFP 097S03833
Phaser 6180 097S03744

256 MB Phaser-hukommelse 097S03743
512 MB Phaser-hukommelse 097S03635
Modul til automatisk to-sidet

udskrivning 097S03746
Scan to PC Desktop-

Professional Small
Business Edition 097S03911
SE Small Business Edition  097S03910

Multiprotokol netværkskort - 
Phaser 6180/6180MFP 097S03745**

Trådløs netværksadapter - 
Europæisk 
strømomformer 097S03741
Britisk strømomformer 097S03742

**er tilgængelig i januar 2008


