
Phaser 6600 printer  
en WorkCentre 6605
multifunctionele printer
Laat uw bedrijf groeien met 
gebruiksvriendelijke efficiëntie.

Xerox® Phaser® 6600 en
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Kleurenprinter en 
multifunctionele kleurenprinter
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Kleuren waarmee uw werk opvalt
In welke bedrijfstak u ook werkzaam bent, de 
Phaser 6600 en WorkCentre 6605 geven uw 
imago een essentieel, kleurrijk voordeel. 

•  Prints die uw business verkopen. Een 
printresolutie tot 600 x 600 x 4  dpi (1200 
x 1200 verbeterde beeldkwaliteit) zorgt dat 
uw geprinte documenten opvallen en de 
aandacht trekken.

•  Verbeterde uitvoer. De fotomodus geeft uw 
foto's en afbeeldingen een buitengewoon 
aanzien, met diepere, warmere kleuren voor 
levensechte expressie.

•  Unieke Xerox EA-toner. Hecht bij een 
veel lagere temperatuur en vermindert het 
stroomverbruik tot 20% en de CO2-uitstoot 
tot 35% ten opzichte van conventionele 
toner. Deze toner bevat bovendien geen 
olie en geeft zelfs op gewoon papier of 
kringlooppapier prachtige, glanzende 
afdrukken.

•  Altijd de juiste kleuren. Door Pantone® 
gekalibreerde kleursimulaties en Xerox 
kleurcorrectietechnologie geven resultaten 
die altijd aan uw verwachtingen 
beantwoorden.

•  Consistente precisie. Echte Adobe® 
PostScript® 3™ garandeert dat uw 
printopdrachten altijd accuraat zijn, met 
de meest heldere en echte kleuren en 
superieure afbeeldingen.

Krachtige mogelijkheden 
De Phaser 6600 en WorkCentre 6605  
brengen een keur aan mogelijkheden en 
krachtige opties binnen het bereik van  
kleine werkgroepen.

•  Verminder uw papierverbruik. Automatisch 
dubbelzijdig printen op de DN-configuraties 
maakt papier besparen gemakkelijk en geeft 
uw documenten een professioneel aanzien. 
Met N-up kunt u ook nog eens meerdere 
pagina's op één vel printen, wat vooral 
handig is voor het printen van presentaties.

•  Wireless vrijheid. Met optionele Wi-Fi kunt 
u de Phaser 6600 en WorkCentre 6605 in uw 
kantoor plaatsen waar u maar wilt.

•  Minder te vervangen. De hoge capaciteit 
tonercartridges maken langere perioden  
van ononderbroken productiviteit mogelijk 
en helpen u de totale bedrijfskosten  
te verlagen.

•  Samenvoegen en besparen. Het 
waardevolle WorkCentre 6605 bespaart 
energie en verlaagt de kosten van 
verbruiksmaterialen doordat de functies van 
een copier, printer, scanner en fax allemaal 
in één machine zijn samengevoegd.

•  Beveiligd. Houd uw gevoelige documenten 
uit handen van onbedoelde ontvangers met 
beveiligd printen1 en beveilig de toegang tot 
functies door middel van pincodeverificatie 
op het voorpaneel. 

•  Gehele gemoedsrust. Betrouwbaarheid 
wordt ondersteund met onze standaard 
onsite garantie van één jaar.

Eenvoudiger productiviteit
De Phaser 6600 en WorkCentre 
6605 ondersteunen werkgroepen die 
snelheid vereisen met tijdbesparende 
productiviteitsvoordelen en functies die 
speciaal zijn ontworpen voor totale eenvoud.

•  Printen en klaar. De Phaser 6600 en 
WorkCentre 6605 werken snel, met een 
printsnelheid tot 35 ppm voor kleur en 
zwart-wit.

•  Minder vaak papier bijvullen. De hoofdlade 
voor 550 vel biedt plaats aan een heel pak 
papier. Geen last meer van halflege pakken 
die kostbare opslagruimte innemen. Een 
optionele tweede lade verhoogt de totale 
capaciteit tot maximaal 1.250 vel voor 
nog langere perioden van ononderbroken 
productiviteit. 

•  Zo simpel als het maar kan. Het 
innovatieve en kantelbare 4,3 inch 
aanraakscherm van het WorkCentre 6605 
wordt gekenmerkt door heldere, kleurrijke 
iconen en een intuïtieve navigatie voor 
optimaal gebruiksgemak.

•  Digitaliseer uw workflows. Scan uw papieren  
documenten met het WorkCentre 6605 en 
u krijgt doorzoekbare digitale bestanden die 
automatisch kunnen worden gedeeld via 
e-mail of netwerkmap, of kunnen worden 
opgeslagen op de machine of op een USB-
geheugen voor echte mobiliteit. 

•  Eenvoudig opstarten en bedieningsgemak 
U kunt binnen een paar minuten aan de 
slag en met Xerox®CentreWare® IS kan 
machinebeheer op afstand gemakkelijk via 
de browser van elke gewenste computer in 
het netwerk worden geregeld.

•  Werk mobiel. Print rechtstreeks vanaf  
Apple iOS-apparaten met ondersteuning 
voor Apple AirPrint².

Imagoverbetering is van onschatbare waarde voor uw bedrijf. En met  
de volwaardige Phaser 6600 kleurenprinter en WorkCentre 6605 multifunctionele 
kleurenprinter kunnen drukke werkgroepen belangrijke zakelijke documenten  
met een uitzonderlijke kleurkwaliteit printen om uw bedrijf te onderscheiden  
van de concurrentie. 

Xerox® Phaser® 6600 kleurenprinter en 
Xerox® WorkCentre™ 6605 multifunctionele 
kleurenprinter

1  Standaard op WorkCentre 6605. Voor Phaser 6600 is 512 MB geheugen of een productiviteitskit (met een harde schijf van 160 GB) vereist.

²  Vereist minimaal Firmware 201301301313 voor Phaser 6600 en minimaal Firmware 201301301321 voor WorkCentre 6605.

TITLE: X_26524_660BR-01DC   LANGUAGE: Dutch   DATE: 31 October 2013 2:35 PM   PLATES: CMYK    PAGE:  2 of 4



Eén machine, vele functies. De Xerox® WorkCentre™ 6605 multifunctionele 
kleurenprinter is gebaseerd op de voortreffelijke printprestaties van de  
Xerox® Phaser® 6600 en beschikt over tal van krachtige productiviteitstools,  
speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoortaken efficiënter dan ooit uit te voeren.

Phaser® 6600 Feiten op een rij
• Printen tot 35 ppm in kleur en zwart-wit 
•  De eerste pagina verschijnt binnen  

9 seconden in zwart-wit, 10 seconden in kleur
• Optionele Wi-Fi-aansluiting
•  Standaard automatisch dubbelzijdig printen 

(6600DN configuratie)
•  Standaardpapiercapaciteit 550 vel  

(uit te breiden tot 1.100 vel)    

WorkCentre™ 6605 Feiten op een rij
Alle functies van de Phaser 6600 plus:
• Workflowverbeterende scanmogelijkheden
• Complete serie kopieerfuncties
• Functionaliteit met LAN-fax en walk-up fax 
•  Gebruikersinterface met 4,3 

inch-kleurenaanraakscherm
•  Dubbelzijdige automatische 

originelendoorvoer voor 50 vel

Printen

A4

ppm35

Phaser 6600
BxDxH:
430 x 488 x 384 mm
Gewicht:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
BxDxH:
430 x 528 x 560 mm
Gewicht:
32,5 kg

Kopiëren / printen / scannen / 
faxen / e-mailen

A4

ppm35

1

6

7

8

4

5
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1
Het WorkCentre 6605 is voorzien van een  
4,3 inch-aanraakscherm met duidelijke instructies  
en helpschermen die de bediening op de machine 
zelf vereenvoudigen.

2
De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer 
voor 50 vel scant dubbelzijdige originelen voor 
kopieer-, scan- en faxopdrachten. 

3
Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen 
gebruikers snel printen vanaf of scannen naar  
een standaard USB-geheugen.

4
Krachtige elektronische workflows voor scannen naar 
e-mail en netwerkscannen, plus LAN-fax voor snel en 
efficiënt netwerkfaxen vanaf uw PC of Mac.

5
Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.

6
De multifunctionele lade voor 150 vel verwerkt 
mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

7
Met de papierlade voor 550 vel komt de 
standaardcapaciteit voor het WorkCentre 6605  
op 700 vel in totaal.

8
Een optionele papierlade voor 550 vel verhoogt  
de totale papiercapaciteit tot 1.250 vel.

9
Optionele console biedt opslag voor tonercartridges, 
papier en andere verbruiksartikelen.
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Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office 
©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® en WorkCentreTM zijn 
handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe® en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken 
of handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. Als ENERGY STAR®-partner 
heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuratie). 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. Bijgewerkt 09/13  BR2826 660BR-01DC

 
Snelheid

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN
Tot 35 ppm A4, kleur en zwart-wit

Duty cycle Maximaal 80.000 pagina’s/maand1

Mediadoorvoer  
Papierinvoer Standaard N.v.t.

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 50 vel; 
afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm

Multifunctionele lade: 150 vel; afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Lade 1: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Optioneel Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Papieruitvoer Standaard 250 vel bedrukte zijde onder met sensor voor volle lade

Automatisch dubbelzijdig printen N.v.t. Standaard N.v.t. Standaard

Printen   
Eerste pagina verschijnt binnen 9 seconden in zwart-wit / 10 seconden in kleur

Printresolutie (max.) Tot 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)

Processor 533 MHz

Geheugen (std./max.) 256 MB / 768 MB 512 MB / 1 GB

Aansluitingen USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, optioneel Wi-Fi (802.11 n/g/b)

Printertalen Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL 5/6, XPS, PDF-emulatie

Printfuncties PANTONE® gekalibreerde kleursimulaties, opgeslagen instellingen, Earth Smart-instellingen, kleurcorrecties, N-up (meerdere pagina’s op één vel), boekjeslay-
out, watermerk, fotomodus, sorteren, beveiligd printen2, opgeslagen printopdracht2, fonts/formulieren/macro's opslaan3, Apple AirPrint4

Kopiëren Eerste pagina binnen n.v.t 13 seconden in zwart-wit / 16 seconden in kleur

Kopieersnelheid Copy snelheid per minuut : 10,2

Kopieerfuncties Tot 600 x 600 dpi, verkleinen/vergroten (25%-400%), lichter/donkerder, 
kleurverzadiging, scherpte, kleurbalans, automatische belichting, tot 99 kopieën, 
2-up uitvoer, automatisch passend maken, klonen, sorteren (tot 50 pagina’s)

Faxen5 Walk-upfaxfuncties n.v.t MH/MR/MMR/JBIG-compressie, junkfaxen weigeren, herkenning 
onderscheidend belpatroon, fax doorsturen naar e-mail en FTP/SMB-server4, 
fax doorsturen en lokaal printen, ontvangstpolling, uitgestelde start (tot 24 
uur), broadcastverzending (tot 200 bestemmingen), faxadresboek (tot 200 
snelkiesnummers), beveiligd faxen ontvangen

LAN-faxfuncties Uitgestelde start (tot 24 uur), broadcastverzending (tot 30 bestemmingen), 
zoomen, automatisch passend maken, rotatie, N-up, watermerk, telefoonboek 
(tot 500 snelkiesnummers, tot 500 groepskiesnummers, telefoonboek 
opgeslagen op PC)

Scannen Scanbestemmingen n.v.t TWAIN/WIA scannen via USB of netwerk, scannen naar computer via SMB, 
scannen naar server via FTP, scannen naar e-mail met LDAP-ondersteuning, 
scannen naar USB-geheugen, WSD scannen

Scanfuncties Bestandsindelingen JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, e-mailadresboek (tot 
100 e-mailadressen, tot 10 e-mailgroepadressen), Express Scan Manager, 
Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licentie)

Beveiliging Beveiligd faxen ontvangen (alleen WorkCentre 6605), beveiligd printen2, 256-bits schijfcodering en overschrijven3, beveiligde HTTPS (SSL, beveiligd LDAP3), 
IPsec, 802.1X-verificatie, IPv6, SNMPv3, auditlog, IP-filtering Scannen naar e-mail via SSL/TLS5 (alleen WorkCentre 6605)4

Garantie Eén jaar onsite garantie6

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; 2 Standaard op 6605, voor 6600 is optioneel 512 MB geheugen of een productiviteitskit vereist.  
3 Productiviteitskit (met harde schijf van 160 GB) vereist; 4 Vereist minimaal Firmware 201301301313 voor Phaser 6600 en minimaal Firmware 201301301321 voor WorkCentre 6605; 5 Analoge telefoonlijn vereist.  
6 Op producten onder een ‘PagePack’ overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour

Printerdrivers
Windows® XP en hoger, OS® X 10.5 en hoger, diverse Linux®-  
en Unix-distributies, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Mediadoorvoer
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (6605): 
enkelzijdig: 50 – 125 g/m2; dubbelzijdig: 60 – 125 g/m2; Multi 
purpose invoer, lade 1, lade 2: 60 – 216 g/m2;  
mediasoorten: normaal, geperforeerd, briefhoofd, gekleurd,  
licht karton, glanzend licht karton, stevig karton, glanzend  
stevig karton, etiketten, enveloppen

Omgevingscondities
Temperatuur: opslag: 0 tot 40 ºC; in bedrijf: 10 tot 32 ºC; 
Luchtvochtigheid: in bedrijf: 10% tot 85%; 

Geluidsniveaus: 6600: printen: 6,9 B, stand-by: 4,5 B; 6605: 
printen/kopiëren: 6,8 B, stand-by: 4,4 B; Geluidsdrukniveaus: 
6600: printen: 53 dB(A), stand-by: 29 dB(A); 6605: printen/
kopiëren: 52 dB(A), stand-by 29 dB(A); Opwarmtijd (vanuit 
slaapstand): 6600: 21 seconden, 6605: 25 seconden

Elektrische gegevens
Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A; opgenomen  
vermogen: 6600: stand-by: 64 W, printen: 520 W, slaap: 4 W; 
6605: stand-by: 72 W, printen: 560 W, slaap: 5,9 W; voldoet aan 
Energy Star (DN-configuratie)

Verbruiksmaterialen
Standaardprintcartridge*: 
Zwart: 3.000 standaardpagina's  106R02248 
Cyaan: 2.000 standaardpagina's  106R02245
Magenta: 2.000 standaardpagina's  106R02246 
Geel: 2.000 standaardpagina's  106R02247
Hoge capaciteit printcartridge*:
Zwart: 8.000 standaardpagina's 106R02232 
Cyaan: 6.000 standaardpagina's 106R02229 
Magenta: 6.000 standaardpagina's 106R02230 
Geel: 6.000 standaardpagina's 106R02231 

Andere te vervangen onderdelen
Imaging Unit Kit: tot 60.000 pagina’s** 108R01121
Afvalcartridge: tot 30.000 pagina’s** 108R01124 
Fuser: Tot 100.000 pagina’s ** 115R00076 
Transfer unit kit: Tot 100.000 pagina’s ** 108R01122

Opties
Lade voor 550 vel  097S04400
Console  497K13660
512 MB geheugen 097S04269
Productiviteitskit (160 Gb HD) 097S04403
Wireless netwerkadapter 097S04409

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

** Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven rendementswaarden 
gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 3 A4-pagina’s. Aantal 
pagina’s hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat 
en de richting.

 (DN-configuratie)
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