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Fantastische kleuren
•  Hoogwaardige printtechnologie.

De bewezen Hi-Q LED-printengine bevat de 

baanbrekende technologie die ook in enkele 

van onze geavanceerdere machines voor de 

grafi sche sector wordt toegepast.

•  Indrukwekkende kleurdiepte. Alle 

machines leveren adembenemende kleuren 

en een indrukwekkende beeldkwaliteit voor 

effectieve zakelijke afbeeldingen. 

•  Unieke Xerox EA-tonertechnologie.
Speciaal ontworpen voor haarscherpe 

tekst en print afbeeldingen met superieure 

glans, details en helderheid. Bovendien 

bespaart u elektriciteit dankzij de lage 

fusertemperatuur. Dezelfde hoogwaardige 

toner wordt toegepast in onze producten 

voor de grafi sche sector.

Productieve prestaties
•  Multifunctionele productiviteit.

De ruimtebesparende WorkCentre 6015 

multifunctionele printer bespaart energie 

en verbruikskosten, omdat deze machine de 

functies van een copier, printer, scanner en 

fax2 in zich verenigt. 

•  Berekend op het printen van 
afbeeldingen. Dankzij ultrasnelle processors 

en groot standaardgeheugen kunnen

de printers uw dagelijkse werklast aan,

zelfs pagina's met afbeeldingen, foto's

en grafi eken.

•  Betaalbaar. Of u nu kiest voor USB- of 

netwerkaansluiting, deze machines bieden 

een realistische printproductiviteit en een 

keur aan ingebouwde functies.

•  Superieure prestaties. Uw projecten 

worden snel uitgevoerd, met printsnelheden 

tot 12 ppm in kleur en 15 ppm in zwart-wit.

Eenvoudig op kantoor en 
op het netwerk 
•  Eenvoudige installatie. Eenvoudige 

installatie en vooraf geïnstalleerde 

tonercartridges maken van deze machines 

vrijwel plug-and-play-machines.

•  Draadloze vrijheid. Plaats het 

WorkCentre 6015NI waar u maar wilt 

in uw kantoor dankzij de standaard wifi .

•  Eenvoudig beheer op afstand.3

Wanneer de machine op het netwerk is 

aangesloten, kunt u met behulp van de 

CentreWare® IS interne webserver de status 

van een printopdracht controleren of de 

machine beheren zonder daarvoor uw 

computer te hoeven verlaten.

•  Extreem stil. De printer kan gerust dicht bij 

uw werkplek staan zonder u af te leiden.

•  Handige verbruiksmaterialen.
Bespaar tijd en opslagruimte met de 

gemakkelijk te plaatsen, ultraslanke 

tonercartridges die zowel in de printer als in 

de multifunctionele printer worden gebruikt.

•  Flexibele papierverwerking. De 

hoofdpapierlade ondersteunt een keur aan 

media en formaten, van etiketten tot zwaar 

papier en enveloppen. Via een handige 

handmatige invoer voor 10 vel kunt 

u eenvoudig media en enveloppen laden.4

Phaser
®

 6000 / 6010 kleurenprinter en 
WorkCentre™ 6015 multifunctionele kleurenprinter

Xerox maakt opvallende kleurkwaliteit met de Phaser 6000 / 6010 en 
WorkCentre 6015 tot een eenvoudige, betaalbare keus. Onze kleinste 
multifunctionele kleurenprinter1 en de zelfs nog kleinere printers zijn krachtige, 
kantoorvriendelijke producten die voldoen aan de eisen die uw team 
aan documentverwerking stelt.

1  In gesloten toestand in vergelijking met multifunctionele A4-
kleurenprinters met op toner gebaseerde printtechnologie per juni 2011.

2 WorkCentre 6015N en NI

3 Phaser 6010 en WorkCentre 6015N en NI

4 Phaser 6010 en WorkCentre 6015



Prachtige kleuren en hoge effi ciëntie binnen handbereik. De WorkCentre 6015 
multifunctionele kleurenprinter voegt krachtige productiviteitsfuncties toe aan 
de kantoorvriendelijke Phaser 6000 / 6010. Creëer professioneel materiaal 
en maak ruimte vrij door diverse kantoormachines samen te voegen in één 
kostenbesparende, multifunctionele kleurenprinter.

1
De 6015NI is standaard voorzien van wifi , waardoor de 

machine overal in het kantoor te plaatsen is.

2
Instellingen zijn gemakkelijk te confi gureren met de 

intuïtieve menustructuur op het heldere LCD-scherm met 

achtergrondverlichting en de handig geplaatste knoppen 

op het voorpaneel.

3
Via de automatische originelendoorvoer voor 15 vel 

kunnen documenten van meerdere pagina's op 

mediaformaten van A5 tot 216 x 356 mm worden 

verwerkt (6015N en NI).

4
Via de USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel 

scannen naar elk standaard draagbaar USB-geheugen.

5
Krachtige scanfuncties zijn onder andere scannen naar 

netwerk, e-mail of USB-geheugen met een resolutie 

tot 1200 x 1200 dpi, 24-bits kleuren / 8-bits grijstonen 

(6015N en NI).

6
Kopieerfuncties zijn onder andere verkleinen/

vergroten van 25% – 400%, automatische 

achtergrondonderdrukking, ID-kaart kopiëren en nog 

veel meer.

7
Voorzien van de meeste gangbare faxmogelijkheden bij 

een snelheid van 33,6 kbps (6015N en NI).

Phaser® 6000 / 6010 

Feiten op een rij

•  Printen tot 10/12 ppm in kleur 

en 12/15 ppm in zwart-wit

•  1200 x 2400 dpi

•  Krachtige 192/384-MHz processor

•  Door PANTONE® goedgekeurde 

kleursimulaties

Printen

A4

ppm kleur

ppm zwart- 
wit

BxDxH (gesloten):
394 x 304 x 233 mm

Gewicht:
10,7 kg

WorkCentre™ 6015 

Feiten op een rij

•  Printen met 12 ppm in kleur en 

15 ppm in zwart-wit

•  Wifi  connectiviteit (6015NI)

•  1200 x 2400 dpi

•  AOD voor 15 vel (6015N en NI)

•  Krachtige 295-MHz processor

•  Door PANTONE® goedgekeurde 

kleursimulaties

*6015N en NI

BxDxH:
410 x 389 x 337 mm

Gewicht:
15 kg

Kopiëren / printen / scannen / faxen* / e-mailen*

A4

ppm kleur/
zwart-wit
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Meer informatie vindt u op www.xerox.com/offi ce 

©2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre™ en CentreWare® zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat 
deze producten voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde 
merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.  10/11 601BR-01DC

Machinebeheer
Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser 

6010 en WorkCentre 6015: Waarschuwing per e-mail 

voor laag tonerniveau, Printing Scout®; Phaser 6010 en 

WorkCentre 6015N en NI: Xerox CentreWare® Internet 

Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Printerdrivers
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 

versie 10.5 en hoger; Linux® (32-bits): Red Hat® Enterprise 

Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, 

Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server en Desktop) 

Mediadoorvoer
Automatische originelendoorvoer: 60 – 105 g/m2; 

handmatige invoer: 60 – 163 g/m2; lade 1: 60 – 163 g/m2; 

mediasoorten: normaal, normaal-dik, kringlooppapier, 

etiketten, omslagen, gecoat, enveloppen

Omgevingscondities
Temperatuur: in bedrijf: 5 tot 32 °C; relatieve 

luchtvochtigheid: in bedrijf: 10% tot 85%; 

geluidsdrukniveaus: Phaser 6000: printen: 47 dB(A), 

stand-by: 20 dB(A); Phaser 6010:  printen: 49 dB(A), 

stand-by: 21 dB(A); WorkCentre 6015: printen: 50 dB(A), 

stand-by: 23 dB(A)

Elektrische gegevens
230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; opgenomen vermogen: 

Phaser 6000: printen: 158 W; stand-by: 31 W; slaapstand: 

8 W; diepe slaap: 3 W; Phaser 6010: printen: 173 W; 

stand-by: 32 W; slaapstand: 10 W; diepe slaap: 4 W; 

WorkCentre 6015: printen: 220 W; stand-by: 34 W; 

slaapstand: 13 W; diepe slaap: 7 W

 Afmetingen (B x D x H)

Open laden: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x 293 mm; 

gewicht: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm; 

gewicht: 15 kg

Inhoud van de doos
•  Phaser 6000 / 6010 kleurenprinter of WorkCentre 6015 

multifunctionele kleurenprinter

•  Software en documentatie (beknopte 

installatiehandleiding, beknopte gebruikershandleiding 

en gebruikershandleiding)

•  Starter tonercartridge: 500 pagina's*

•  Netsnoer

•  USB-kabel (Phaser 6000 en WorkCentre 6015B)

Normen
Gecertifi ceerd volgens UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e 

editie; Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG; EN 60950-1, 

2e editie; FCC deel 15 klasse B; EMC-richtlijn 2004/108/EG; 

EN 55022 klasse B; EN 55024; ROHS-richtlijn 2002/95/EG; 

GS-keurmerk; Sectie 508; voldoet aan ENERGY STAR®

Verbruiksmaterialen
Tonercartridges*:

Zwart: 2.000 pagina’s 106R01630

Cyaan: 1.000 pagina’s 106R01627

Magenta: 1.000 standaardpagina's  106R01628

Geel: 1.000 pagina’s 106R01629

(Product wordt geleverd met zwarte toner en kleurentoners voor 500 
pagina’s*.)

*  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden 
in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Opbrengst varieert op basis 
van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

Snelheid

Phaser 6000B Phaser 6010N WorkCentre 6015B WorkCentre 6015N WorkCentre 6015NI

Tot 10 ppm kleur /

12 ppm zwart-wit Tot 12 ppm kleur / 15 ppm zwart-wit

Duty cycle Maximaal 30.000 pagina's / maand1

Mediadoorvoer 
Papierinvoer n.v.t. Glasplaat

Glasplaat / Automatische originelendoorvoer: 
15 vel; afwijkende formaten: A5 tot 216 x 356 mm

Hoofdlade: 150 vel, afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm

n.v.t. Handmatige invoer: 10 vel, afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm

Papieruitvoer 100 vel

Dubbelzijdig afdrukken Handmatig

Printen 
Eerste pagina verschijntin 17 seconden kleur / 14 seconden zwart-wit

Resolutie (max.) 1200 x 2400 dpi

Processor 192 MHz 384 MHz 295 MHz

Geheugen 64 MB 128 MB

Aansluitingen USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, 

USB 2.0

USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, 

USB 2.0

10/100Base-T Ethernet, 

USB 2.0, Wi-Fi

Printertalen Host-gebaseerd

Printfuncties Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, watermerken, posters printen, N-up, afwijkende papierformaten, aanpassen aan papierformaat, schalen, 

ingebouwde ondersteuningskoppelingen, Run Black, modus om alleen zwart-wit te printen, conceptmodus, sorteren, blanco pagina's overslaan2

Kopiëren 
Eerste kopie verschijnt in

n.v.t.

37 seconden kleur / 20 seconden zwart-wit

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi

Kopieerfuncties
Sorteren, verkleinen/vergroten, automatische achtergrondonderdrukking, 

donkerheidinstelling, boeken kopiëren, randen wissen, fotomodus, N-up, ID-kaart kopiëren

Faxen
Faxfuncties n.v.t. n.v.t.

33,6 kbps met MH/MR/MMR/JBIG-compressie, automatisch 

herkiezen, automatisch verkleinen, adresboek (max. 8 maal 

1-toetskiezen, tot 99 adresvermeldingen), uitgesteld 

verzenden, ontvangen op afstand (via externe telefoon), 

ongewenste faxen blokkeren, laatste nummer herkiezen, 

ontvangen in geheugen, polling

Scannen
Scanbestemmingen Scannen naar USB

Scannen naar USB Scannen naar netwerk, e-mail, USB

Scanfuncties Resolutie tot 1200 x 1200 dpi, 24-bits kleuren / 8-bits grijstonen, PDF/JPEG/TIFF

Beveiliging IP-fi lter IPv6, SNMPv2, IP-fi ltering IPv6

Garantie Eén jaar onsite garantie

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald. 
2 Alleen Phaser 6000 / 6010

(Aangevraagd voor de 
WorkCentre 6015)


