
Xerox Phaser® 6280
Kleurenlaserprinter
Indrukwekkende kleuren.
Indrukwekkende prijs.

Phaser®

6280 
A4
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Prestaties die opgewassen zijn 
tegen de werkdruk op uw kantoor
De Phaser 6280 kan al het werk aan
dat uw team deze printer bezorgt, met
snelle kleurenuitvoer en geavanceerde 
mogelijkheden.

• Gemaakt voor snelheid. Printen met
maar liefst 25 ppm in kleur en 30 ppm in 
zwart-wit.

• Eerste pagina snel klaar. Al in 10 seconden.

• Gemakkelijke afhandeling van 
complexe documenten. Dankzij 256 MB
printergeheugen en een krachtige 400-MHz
processor.

• Afdelingsklaar. Voorzien van ingebouwde 
netwerkfuncties en ondersteuning voor 
Windows, Mac en Linux.

• Makkelijk uit te breiden. Aan te passen 
aan uw werklast met een optionele 
harde schijf, geheugenuitbreiding en een 
papiercapaciteit van maximaal 950 vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen. 
Beschikbaar op de Phaser 6280DN
configuratie.

• Klaar voor uw onderneming. 
Ondersteuning voor systeembeheertools als 
CentreWare-printerbeheersoftware.

Goedkoop printen in kleur voor 
uw bedrijf  
Voorzie uw bedrijfsdocumenten van 
opvallende kleuren tegen een uitzonderlijk
lage prijs, dankzij een keur aan geavanceerde 
kleurentools en geldbesparende functies. 

• Uitzonderlijke kwaliteit. Uitstekende 600 x 
600 x 4 dpi beeldkwaliteit en Echte Adobe®

Postscript® 3TM voor heldere, exacte kleuren.

• Laat de details helder uitkomen. De
Phaser 6280 met Xerox EA-HG-toner maakt 
voor elke afdruk gebruik van kleinere en 
uniformere tonerdeeltjes dan conventionele 
toner.

• Kies ‘Run Black’. Print kleurendocumenten
in zwart-wit wanneer kleurencartridges leeg 
zijn.

• Houd uw printkosten beter onder 
controle. Met technologie die het gebruik
bewaakt, houdt de Phaser 6280 bij hoeveel 
kleurenpagina’s en zwart-witpagina’s u print.

• Bespaar papier. De Phaser 6280 slaat 
blanco pagina’s in een document 
automatisch over.

Hoogstaande techniek 
met superieure service en 
ondersteuning van Xerox
Xerox precisieontwerp en -techniek
garanderen zorgeloze en betrouwbare 
prestaties.

• Degelijke, duurzame constructie. Een hoge
duty cycle van 70.000 pagina’s per maand
is zelfs opgewassen tegen de behoeften van 
het drukstbezette team.

• De printer komt standaard met één jaar 
onsite garantie. Met de beste service en 
ondersteuning in de branche.

• Gemaakt om stil te zijn. Dankzij de lage
geluidsniveaus past deze printer prima in
een kantooromgeving.

• PrintingScout™. Houdt uw printopdrachten 
bij en geeft onmiddellijk een waarschuwing 
bij printproblemen, met suggesties voor het 
oplossen van het probleem.

• Milieuvriendelijk. De Phaser 6280 maakt
deel uit van het Xerox Green World Alliance 
recycleprogramma. Stuur uw gebruikte 
cartridges gratis op naar Xerox en wij zorgen
voor de recycling.

• Voldoet aan Energy Star. Brengt de 
energierekening van uw kantoor omlaag.

Phaser® 6280 Kleurenlaserprinter
Betaalbare kleurenlaserprinter voor drukbezette afdelingen. Printen in 
spectaculaire kleuren om uw concurrenten het nakijken te geven plus krachtige 
prestaties met ingebouwde netwerkfuncties, geavanceerde kleurtechnologie en 
ongeëvenaarde kwaliteit en dat alles voor een verrassend lage prijs.
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ppm kleur

Phaser® 6280: Feiten 
op een rij
• Tot 25 ppm kleur en 30 ppm 

zwart-wit printen
• 600 x 600 x 4 dpi
• 400-MHz processor
• 256 MB geheugen, uitbreidbaar 

tot 1.280 MB
• Duty cycle van 70.000 pagina’s 

per maand
• Capaciteit voor 400 vel, 

uitbreidbaar tot 950 vel

Een boodschap die 
u in kleur overbrengt, 
wordt door uw klanten 
beter begrepen en 
langer onthouden.



Door Pantone®

goedgekeurde 
kleursimulaties en Xerox 
kleurcorrectietechnologie.

Printen met plezier.

De Phaser 6280 is in het 
bezit van geavanceerde 
kleurtechnologie die uw 
zakelijke documenten tot 
leven brengt.
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1
Snel en automatisch 
dubbelzijdig printen is 
standaard beschikbaar 
op de 6280DN 
configuratie.

2
Het intuïtieve
voorpaneel bevat een 
tonerniveaumeter zodat 
u in één oogopslag de 
huidige tonerniveaus 
kunt zien.

3
De handmatige invoer 
voor 150 vel ondersteunt 
afwijkende formaten van 
A6 tot A4.

4
De papierlade voor 
250 vel is geschikt voor 
papier tot 220 g/m2.

5
Voeg een optionele 
invoerlade voor 
550 vel toe om de totale 
papiercapaciteit op te 
schroeven tot 950 vel. 
Verkrijgbaar als extra 
lade of ingebouwd in een 
verrijdbaar onderstel.

6
Optionele 
productiviteitskit 
(met harde schijf van 
40 GB) biedt meer 
printfuncties. Gebruik 
beveiligd printen voor de 
verificatie van gebruikers 
die vertrouwelijke 
documenten printen.

Phaser® 6280 printerconfi guraties Voeg productiviteit toe Voeg papiermogelijkheden toe

Phaser 6280N

• 10/100 Base-T Ethernet- en USB-
aansluitingen

• 256 MB geheugen (uitbreidbaar 
tot 1.280 MB)

• Handmatige invoer voor 150 vel en
papierlade voor 250 vel

Phaser 6280DN

6280N configuratie plus:
• Automatisch dubbelzijdig printen

• Draadloze netwerkadapter
• Extra geheugen
• Productiviteitskit met 40-GB 

harde schijf

• Automatisch dubbelzijdig printen 
(standaard op 6280DN)

• Papierlade voor 550 vel
• Papierlade voor 550 vel met 

verrijdbaar onderstel



Bel voor meer informatie of ga naar
www.xerox.com/office
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6280N 6280DN

Snelheid Tot 25 ppm kleur / 30 ppm zwart-wit (A4)

Duty cycle Maximaal 70.000 pagina’s/maand

Mediadoorvoer
Papierinvoer  Standaard Handmatige invoer: 150 vel; afwijkende formaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten van 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (A6-A4)

Optioneel Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten van 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (A6-A4)

Papieruitvoer 300 vel

Automatisch dubbelzijdig printen Optioneel Standaard

Printen
Eerste pagina verschijnt binnen 10 seconden

Resolutie (max.) Tot 600 x 600 x 4 dpi

Processor 400 MHz

Geheugen (std./max.) 256 MB / 1.280 MB

Aansluitingen USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, optionele draadloze netwerkadapter

Printertalen PCL® 6, PCL® 5e, Adobe® PostScript® 3™

Printfuncties Standaard N-up (meerdere pagina’s op één vel), aanpassen aan papierformaat, boekjes printen, blanco pagina’s overslaan, scheidingsvellen voor transparanten, Run 
black, omslagen/scheidingsvellen*, posters printen*, watermerken*, overlays*, bannervellen*, conceptmodus*

Optioneel Productiviteitskit (met 40-GB harde schijf) voor beveiligd/voorbeeld/persoonlijk/opgeslagen printen, sorteren op de harde schijf,
uitgebreide opslag van fonts en formulieren

Beveiliging IPv6, IP Sec, SNMPv3, IP-filtering, HTTPS/SSL, 802.1x, Secure Print** (met optionele extra harde schijf), met een wachtwoord beveiligde beheerinstellingen

Garantie Eén jaar on-site garantie† Plus optionele service-uitbreidingen verkrijgbaar

* Toegang via PCL-driver
** Optioneel geheugen of optionele harde schijf vereist
† Op producten die met een ‘PagePack’-overeenkomst zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Raadpleeg uw PagePackovereenkomst voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer
Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded 
Web Server, CentreWare Web, PrintingScout™, 
waarschuwingen per e-mail 

Printerdrivers 
Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008,
Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express 
Driver, Mac OS® versie 10.3 en hoger, Linux: 
SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop

Ondersteunde fonts 
136 PostScript®-fonts, 81 PCL®-fonts

Mediadoorvoer
Handmatige invoer, lade 2, lade 3 (optioneel): 
65 – 220 g/m2

Mediasoorten: normaal papier, glanzend, 
enveloppen, etiketten, transparanten, stevig
papier, briefkaarten;
dubbelzijdig printen: 65 – 163 g/m2

Kleurnormen
Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties,
kleurcorrectie, ICC-profiel, Colour Sync

Omgevingscondities
Temperatuur: opslag: -20º tot 40º C,
in bedrijf: 10º tot 32º C
Luchtvochtigheid: 5% tot 85%
Geluidsdrukniveaus:
Printen: 51,4 dB(A)
Stand-by: 30,1 dB(A)
Geluidsvermogen: 
Printen: 6,33 B, stand-by: 4 B
Opwarmtijd (vanuit slaapstand): 30 seconden

Elektrische gegevens
Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 
Stand-by: 70 W
Printen: 450 W
Energiespaarstand: 4,3 W
Voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (b x d x h)
6280N: 400 x 490 x 473 mm
Gewicht: 24,5 kg
Afmetingen verpakking (b x d x h):
560 x 650 x 600 mm
Gewicht: 29,7 kg
6280DN: 400 x 490 x 473 mm
Gewicht: 29,25 kg
Optionele lade 2 voor 550 vel:
364 x 400 x 86 mm

Normen
FCC deel 15, klasse B, voldoet aan 
UL 60950-1/CSA 60950-1-03,
CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 
2006/95/EC en 2004/108/EC, deel 508 ADA

Inhoud van de verpakking
• Phaser 6280 printer
• Printcartridge

(printcapaciteit CMG: ieder 2.2001, Z: 3.0001)
• CD met software en documentatie

(met gebruikershandleiding, beknopte 
installatiehandleiding, registratiekaart en 
garantieverklaring)

• Netsnoer

Recycleprogramma voor 
verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen voor de Phaser 6280 vallen 
onder het Xerox Green World Alliance Supplies
Recycling Programma. Ga voor meer informatie 
naar de website van Green World Alliance op
www.xerox.com/gwa 

Verbruiksmaterialen
Standaard printcartridge1:
Zwart: 3.000 pagina’s  106R01391
Cyaan: 2.200 pagina’s 106R01388
Magenta: 2.200 pagina’s 106R01389
Geel: 2.200 pagina’s 106R01390

Hoge capaciteits printcartridge1:
Zwart: 7.000 pagina’s 106R01395
Cyaan: 5.900 pagina’s 106R01392
Magenta: 5.900 pagina’s 106R01393
Geel: 5.900 pagina’s 106R01394

Opties
Lade eenheid 550 vel 097S03744
Verrijdbaar onderstel 
met lade 550 vel 097S03833
256 MB geheugen 097S03743
512 MB geheugen 097S03635
Duplexmodule  097S03746

Productiviteitskit 
(met 40-GB harde schijf) 097S03967
Draadloze netwerkadapter
 - Europese adapter 097S03741
 - VK-adapter 097S03742

1 Gemiddelde standaardpagina’s. Afgegeven rendements-
waarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. 
Opbrengst varieert op basis van beeld, dekkingsgraad en 
printmodus.

Phaser® 6280
Kleurenlaserprinter


