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Xerox Phaser 6700
Cores incríveis com máximo
desempenho – A melhor
opção para grupos e
departamentos
®

®

A impressora em cores Phaser 6700 acelera a produtividade
do grupo de trabalho, dando a você mais tempo para focar
no que mais importa: o sucesso de seu negócio.
®

Com a atraente combinação da qualidade excepcional e a velocidade de
impressão extraordinariamente rápida, a Xerox Phaser 6700 leva sua empresa
ou grande grupo de trabalho a um novo nível de produtividade de alto volume. Você
obtém a precisão imbatível das cores em cada documento que você imprimir, com os
benefícios adicionados da facilidade de uso superior e a renomada confiabilidade que
só vem da Xerox.
Desempenho e produtividade
incomparáveis

Facilidade em seu escritório,
facilidade no ambiente

A tranquilidade vem com o
padrão

No esforço de sua empresa em superar a
concorrência, a impressora em cores Phaser
6700 se destaca quando se requer qualidade
de impressão, desempenho e confiabilidade.

A impressora em cores Phaser 6700 combina os
recursos úteis desenvolvidos para facilitar a vida
do escritório para um grande grupo de usuários,
com considerações de design inteligente visando
o aumento de seus esforços em sustentabilidade.

Com as tecnologias de segurança líderes de
mercado e a confiabilidade incomparável,
você pode depender da impressora em cores
Phaser 6700 para ter uma operação livre de
preocupações dia após dia.

• Painel com tela de seleção por toque.
A interface da tela de seleção por toque de
109 mm com tecnologia de ponta da Phaser
6700 torna a operação walk-up rápida e
extremamente fácil.

• Segurança com tecnologia de ponta. A
Phaser 6700 oferece criptografia livre de
256 bits usando o padrão FIPS 140-2. Você
também obtém suporte integrado para IPv6,
IPsec, HTTPS seguro e outros recursos de
segurança de rede padrão de mercado.

• Qualidade de impressão superior. A Phaser
6700 fornece resolução de impressão 2400 x
1200 dpi real. Combine isso com o Adobe®
PostScript® 3™ real, e simplesmente não
haverá nenhuma outra impressora em cores
da classe de grupo de trabalho que torne seus
documentos em cores tão reais quanto se
pretendia.
• Sem sacrificar a velocidade. Você obtém
qualidade de impressão excepcional além
de desempenho inacreditável, com uma
velocidade de impressão em cores e em preto
e branco de até 47 ppm.
• Mantenha produtivos os grupos de
trabalho mais ocupados. O processador de
1,25 GHz e a memória do sistema padrão
de 1 GB mantêm constante um fluxo de
trabalhos complexos com facilidade.
• Seu trabalho, sua prioridade. Nosso recurso
Print Around permite que você mantenha o
trabalho em execução passando-o na frente
de documentos parados na fila de impressão.
• Durabilidade para carga pesada. O ciclo
de trabalho mensal de 120.000 páginas
suporta os mais altos volumes de impressão
do escritório.

• Recursos walk-up úteis. Os vídeos de ajuda
integrados fornecem assistência para solução
de problemas direto no painel de controle.
• Frente e verso padrão. As configurações da
Phaser 6700DN, DT e DX vêm com impressão
em frente e versão automática padrão em
material de até 220 g/m².
• Toner EA. Nosso Toner EA funde a uma
temperatura muito menor e reduz o consumo
de energia em até 20% e as emissões de CO2
em até 35%, em comparação com o toner
convencional. Ele também é livre de óleo e
entrega saída magnífica mesmo em papel
comum.
• Simplesmente mais inteligente. A Phaser
6700 possui Bandejas inteligentes: bandejas
de papel que eliminam as suposições
mostrando todos os tipos e tamanhos de
materiais disponíveis na hora da impressão.
• Reduz as contas mensais de energia. A
Phaser 6700 suporta os mais altos padrões da
ENERGY STAR® para economia de energia.*
* Configurações DN, DT e DX.

• Proteja seus documentos confidenciais
contra pessoas não autorizadas. A
função Sobregravação de imagem remove
completamente os dados desnecessários
do armazenamento interno da impressora
Phaser 6700.
• Imprima com segurança. O Kit de
produtividade opcional com unidade de disco
rígido inclui a função Impressão protegida,
que mantém os trabalhos de impressão
privados na fila até que sejam liberados no
dispositivo pelo proprietário do trabalho.
• Desenvolvida para manter o desempenho.
A Phaser 6700 usa consumíveis duráveis para
desempenho estendido e ininterrupto.
• Imprima mais por mais tempo. Uma
entrada máxima de papel de 2.900 páginas
e cartuchos de toner de alta capacidade
mantêm a Phaser 6700 imprimindo por
mais tempo com menos interrupções para
substituição de suprimentos.
• Configure uma vez. Não é necessário
configurar cada impressora individualmente.
As configurações dos dispositivos podem ser
clonadas e distribuídas para todas as outras
impressoras em cores Phaser 6700.
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Interface da tela de seleção por toque colorida de
109 mm / 4,3 pol.
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A impressão em frente e verso automática, rápida é
padrão em todas as configurações exceto a 6700N.

Operação walk-up rápida e fácil

A ajuda certa, imediatamente

A Phaser 6700 possui um painel com tela por seleção
de toque recentemente desenvolvida com ícones
coloridos grandes e intuitivos para navegação fácil

Os vídeos de ajuda fornecem assistência para solução
de problemas fácil e detalhada direto na tela de
seleção por toque.
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A bandeja multiformatos para 150 folhas (padrão)
suporta uma ampla variedade de materiais, desde
executivo até cartão e envelopes, com gramaturas de
até 220 g/m² (80 lb. capa).
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A bandeja para 550 folhas (padrão) permite que você
adicione uma resma de papel inteira.
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Dois alimentadores de papel opcionais para 550 folhas
fornecem conveniência adicionada e carregamento de
material sem complicações.
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Adicione o alimentador de alta capacidade para
1.100 folhas e torne a Phaser 6700 uma impressora
conveniente posicionada no chão com uma
capacidade total de papel de 2.900 folhas.
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O Módulo de acabamento opcional inclui
empilhamento de 1.000 folhas e grampeamento de
50 folhas.
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Kit de produtividade opcional com disco rígido de
160 GB.
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A foto original não está certa? Use
a lista suspensa Cores por Textos e
escolha “cores amarelo-verde um pouco
mais verde” e “cores vermelhas um
pouco mais saturadas”. O resultado é
uma imagem perfeita.

Cores por Textos: Aprimoramento
de cores intuitivas

Fatos rápidos sobre a
Phaser® 6700

Com a função Cores por Textos, não é
necessário voltar à estaca zero e manipular
os arquivos originais. Você pode alterar
as cores de um objeto ou área sem afetar
o restante da página. Basta selecionar
as modificações de cores desejadas em
uma lista suspensa e sua impressão será
ajustada automaticamente.

• Imprime a até 47 ppm
• 2400 x 1200 dpi real
• Poderoso processador de
1,25 GHz
• Robusto ciclo de trabalho de
120.000 páginas / mês
• Tempo de saída da primeira
página de 8 segundos

Impressão
A4

47

ppm

Phaser® 6700
Impressora em cores
Phaser 6700N

Velocidade
Ciclo de trabalho

Phaser 6700DN

Phaser 6700DT

Phaser 6700DX

Até 47 ppm em cores / 47 ppm em preto e branco
Até 120.000 páginas / mês1

Manipulação de papel
Entrada de papel

Padrão

Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Saída do papel

Padrão
Opcional

Impressão em frente e verso
automática

Bandeja adicional para 550 folhas: Tamanhos personalizados:
99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Padrão

Opcional

Bandeja adicional para 550 folhas: Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Alimentador adicional para 1.100 folhas: Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Padrão

500 folhas
Módulo de acabamento Office: Empilhador de 1.000 folhas, grampeamento de 50 folhas
NA

Padrão

Impressão

Tempo de saída da primeira página

8 segundos em cores / 7 segundos em preto e branco

Resolução (máx.)

Até 2400 x 1200 dpi

Processador

1,25 GHz

Memória (padrão/máx.)

1 GB / 2 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wireless externo opcional, Apple Bonjour®

Idiomas de descrição da página

Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6 / PCL® 5e, PDF direto (com unidade de disco rígido opcional)

Recursos de impressão

Configurações do driver Earth Smart, Cores por Textos, Alceamento, driver bidirecional, Frente e verso inteligente, Layout/marca d'água

Padrão
Opcional

Segurança
1

Kit de produtividade: unidade de disco rígido de 160 GB: Print Around, Impressão protegida, Impressão pessoal, Jogo
de amostra, Sobregravação do disco rígido, Formulário/Memória da fonte

Padrão

SSLv3, IPsec, Autenticação 802.1X, HTTPS, IPPS, Autenticação SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, FIPS, criptografia de 256 bits, Sobregravação de imagem 2

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não espera-se que seja mantida com regularidade.

Gerenciamento de dispositivo
Serviços de Internet do CentreWare®, CentreWare Web,
Alertas de e-mail, Clonagem, PhaserSMART®, Contabilidade
de trabalho, Análise de uso, Acompanhamento de trabalho de
impressão, Interface de Administração WebJet, Tivoli, Apple®
Bonjour
Drivers de impressão
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5
e superior, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5,
Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i,
Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server
Capacidade de fontes
Fontes PostScript®: 173, Fontes PCL®: 94
Manipulação de material:
Bandeja 1 (MPT): 60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50
a 80 lb. capa); Bandeja 2 e bandejas adicionais para 550
folhas: 60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50 a 80 lb.
capa); Alimentador para 1.100 folhas: 60 a 220 g/m² (16 a
40 lb. comum a 50 a 80 lb. capa); Saída em frente e verso:
60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50 a 80 lb. capa);
Tipos de materiais: Papel comum, Pré-impresso, Reciclado,
Alta gramatura, Timbrado, Perfurado, Cartão, Cartão de alta
gramatura, Brilhante, Brilhante de alta gramatura, Etiquetas,
Envelopes, Transparências, Personalizado
Padrões de cores
Simulações de cores sólidas calibradas de Cores PANTONE®,
Cores independentes do dispositivo Adobe® PostScript®,
Padrões de cores CIE International, Opções de cores, Perfil ICC,
Apple ColorSync®
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Requer Kit de produtividade com unidade de disco rígido.

Ambientes operacionais
Temperatura: Armazenamento: -20° a 40° C (-4° a 104° F);
Operação: 10° a 32°C (50° a 90°F); Umidade: 10% a 85%;
Níveis de pressão do som: Impressão: menos de 59 dB(A);
Em espera: menos de 26 dB(A); Níveis de potência do som:
Impressão: menos de 7,3 B(A); Em espera: menos de 4,11 B(A);
Tempo de aquecimento (saída do modo de espera):
35 segundo
Energia elétrica
110-127 VAC, 50/60 Hz, 12 A; Consumo de energia: Médio
Operações: 637 W, Em espera: 116 W, Repouso: 6 W;
qualificado pela ENERGY STAR® (configurações DN, DT, DX)
Dimensões (LxPxA)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, Peso: 42,2 kg; 6700DT: 560 x
516 x 563 mm, Peso: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm,
Peso: 62,8 kg
Certificações
Parte 15 FCC, Classe A, UL Listado 60950-1/CSA 60950-1-07,
CE Marking aplicável às Diretivas 2004/108/EC e 2006/95/EC,
GOST, Seção 508 ADA, qualificada pela ENERGY STAR®
(configurações DN, DT, DX)
Suprimentos
Cartucho de toner de capacidade padrão:
Preto: 7.100 páginas1106R01514
Ciano: 5.000 páginas1106R01511
Magenta: 5.000 páginas1106R01512
Amarelo: 5.000 páginas1106R01513
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Cartucho de toner de alta capacidade:
Preto: 18.000 páginas1106R01526
Ciano: 12.000 páginas1106R01523
Magenta: 12.000 páginas1106R01524
Amarelo: 12.000 páginas1106R01525
Grampos (3 caixas)
008R12941
Itens de manutenção e rotina
Unidade de imagem Ciano: 50.000 páginas2108R00971
Unidade de imagem Magenta: 50.000 páginas2108R00972
Unidade de imagem Amarela: 50.000 páginas2108R00973
Unidade de imagem Preta: 50.000 páginas2108R00974
Cartucho de resíduos: 25.000 páginas2108R00975
1 Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798.
O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de
impressão.
2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um tamanho médio de
trabalho de 4 páginas de tamanho A4-/carta. O rendimento irá variar dependendo da
quantidade de tiragem do trabalho e do tamanho e da orientação do material.

Opções
Bandeja para 550 folhas
097S04150
Bandeja para 1.100 folhas
097S04151
Gabinete097S04245
Kit de produtividade com unidade de disco rígido 097S04179
Módulo de acabamento Office
097S04152
– Empilhador de 1.000 folhas, grampeamento de 50 folhas
Adaptador de rede sem fio
097S03740

