
Xerox® WorkCentre® 6655i 
Kiri / A4
Värviline
Multifunktsionaalne printer
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multifunktsionaalne värviprinter
Nii, nagu soovite töötada.



Ruumi end vabalt tunda.
WorkCentre 6655i võimaldab seadme 
funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. 
Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja 
mugavamaks kasutajate koolitamise ning  
IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt 
kuvamise ja jälgimise. 

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® 
seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, 
mis laseb printida otse mobiilseadmest, 
ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.

Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist 
ja skaneerimist terve rea mobiilivalikute 
abil, mis sobituvad teie keskkonnaga, tasuta 
printimis- ja skaneerimisrakendustega 
nagu Xerox® Mobile Link App, ja arvukate 
ettevõtjatele mõeldud mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox 
on tänapäevastele liikuva eluviisiga 
professionaalidele ainuke mõeldav valik, 
saate aadressilt www.xerox.com/mobile 

Parem viis töö tehtud saada.
Proovige järele lihtsustatud ja intuitiivne 
kasutajaliides, mida on võimalik kohandada 
vastavalt teie isiklikele ärivajadustele. Looge 
kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab 
turvalistes otsingut võimaldavates formaatides 
ühe nupulevajutusega teavet enda valitud 
asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, 
pilvepangad) skaneerida. See hoiab 
aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja 
salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad 
mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega 
ühendada. Xerox® App Gallery võimaldab otse 
kasutajaliidesest alla laadida uusi rakendusi 
nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to 
Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey 
tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie 
ettevõte käsitleb asutusesiseselt või pilves 
olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehelt 
Xerox® App Gallery. Külastage lehte  
www.xerox.com/AppGallery 

Põhjapanevad eelised.
Microsoft® Windows®'il põhinevad Xerox®i 
printeridraiverid võimaldavad salvestada 
iga rakenduse kohta erinevad seadistused, 
vähendades nõnda vajadust muudatusi 
teha ja vähendades võimalike vigade riski. 
Xerox®i ConnectKey tehnoloogia areneb 
koos teie vajadustega, piirates kasutust ja 
reguleerides värviprintimist. User Permission 
funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisese 
isikutuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt 
määratud või volitamata isikute juurdepääsu 
kasutajaliidese teatud võimalustele.

Kompromissitu andmekaitse.
ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud 
võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada 
teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitse. 
Meie standardne turvaprotokoll hõlmab 
AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, 
Intel Security toega McAfee® kaitset, 
kujutuste ülekirjutamist, turvalist printimist 
koos ajastatud kustutamise võimalusega ning 
välistele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab 
teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt 
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne 
värviprinter

Rohkem teavet võimaluste 
kohta, mida pakub ConnectKey 
tehnoloogia, saate veebilehelt  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Töö ei püsi alati kontoriseinte vahel, nagu teiegi. Xerox® ConnectKey® tehnoloogia 
annab teile vabaduse ja mugavuse teha tööd millal ja kus soovite, pakkudes 
teile sujuvat ühendust jõudlustööriistadega, mis aitavad teie ettevõtet edasi viia. 
Täpsemat teavat leiate aadressilt www.connectkey.com

Xerox® Easy Translator Service. 

See lisateenus võimaldab klientidel 
dokumenti skaneerides saada tagasi 
tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. 
Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS 
või Android-seadmest või arvutist. 
Lisateavet saab aadressilt 
https://xeroxtranslates.com

Rohkem paindlikkust 
asukohast sõltumata.
Parandage oma mobiilse printimise 
kogemust.

• Apple® AirPrint™. E-kirjade, fotode ja 
tähtsate kontoridokumentide printimine 
otse Apple iPhone®-iga või iPad®-iga 
ilma draivereid paigaldamata. AirPrinti 
abil leiab teie iPhone või iPad kontori  
Wi-Fi-võrgust automaatselt sisselülitatud 
AirPrinti kasutusvõimalusega seadme ja 
loob ühenduse.

• Xerox® Print Service plugin 
Android™'ile. Androidiga printimine on 
lihtne ega vaja kolmandate osapoolte 
rakendusi ega prindidraivereid. See 
plugin võimaldab üle juhtmevaba 
võrgu hõlpsasti Xerox® ConnectKey 
tehnoloogiat kasutava MFP kaudu 
printida.

http://www.xerox.com/mobile
http://www.xerox.com/AppGallery
www.xerox.com/security
http://www.xerox.com/ConnectKeyEG
http://www.connectkey.com


1   60-leheline automaatne dokumendisöötur 
tunneb ära levinud surused alates  
139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm.

2   Suur 216 x 356 mm trükiklaas toetab 
arvukate erinevate teabevahendite suurusi.

3   WorkCentre 6655i juurde kuulub 7-tolline 
puutetundlik ekraan kergesti mõistetavate 
juhistega ning abiekraanid, mis ühtlustavad 
eemalasuvates seadmetes toimuvat liikumist.

4   Standardrakendused lisavad mugavust. 
Xerox® App Gallery, PrintByXerox ja QR Code 
aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi 
rakendusi laadida.

5   Tänu kergesti ligipääsetavale USB-pordile 
seadme esiküljel saavad kasutajad kiirelt mis 
tahes standardselt USB-talletusseadmelt 
printida või sinna skannida.

6   250-leheline täissaamissensoriga väljuvate 
lehtede alus.

7   Automaatne klammerdaja klammerdab 
dokumente kuni 75 g/m2.

8   150-leheline käsitsisööte alus saab hakkama 
levinuimate suurustega alates 76,2 x 127 mm 
kuni 216 x 356 mm.

9   Standardne 550-leheline paberialus saab 
hakkama paberisuurustega alates  
148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm.

10   Valige üks täiendav 550-leheline paberialus 
suurustele alates 148 x 210 mm kuni  
216 x 356 mm (valikuline) ning teie seadme 
paberimahtuvus tõuseb 1250 leheni.

11   Lisatarvikute hulka kuuluv alus on hea koht 
toonerikassettide, paberi ja muude tarvikute 
hoiustamiseks.

12   Lisatarvikute hulka kuuluv Xerox® 
USB juhtmevaba adapter võimaldab 
WorkCentre 6655i ühendada juhtmevaba 
võrguga. 

1

2

6

5

7

8

9

10

11

Ükskõik, kas see on mõeldud lauale või seisab põrandal, 
pakub Xerox® WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne 
värviprinter õiget konfiguratsiooni mis tahes 
kontorikeskkonnale.
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Hoidke kulud kontrolli all.

Xerox® WorkCentre® 6655i-ga mõjutate oma 
kulusid ja avaldate mõju klientidele.

• Reguleerige oma prindidraiveri seadistused 
ökonoomseks ja tõhusaks. Näiteks võite 
vaikimisi valida „N-up“ võimalus, et printida 
mitu lehekülge teksti ühele lehele. Kohandage 
seadistusi vastavalt konkreetsele vajadusele, 
näiteks määrake, et e-kirjad tuleb alati printida 
kahepoolselt.

• Printige vastutustundlikult. Vaikimisi on 
meie prindidraiver seadistatud kahepoolsele 
printimisele ning Earth Smart funktsioon 
võimaldab valida muid vaikimisi sätteid, 
mis soodustavad vastutustundlikku 
seadmekasutust, nt reklaamilehekülgede 
mitteprintimine.

• Lihtne, täpne arve eelarve. WorkCentre 6655i 
suudab ühenduda võrguga ja automaatselt 
mõõdikunäite edastada, et toonerivarude 
täiendamine oleks parema tootlikkuse 
tagamiseks alati kontrolli all.

• Hallake ja jälgige seadme kasutust. Xerox® 
Standard Accounting koostab seadme kõikide 
funktsioonide kohta aruandeid, et hoida kulusid 
paremini kontrolli all. Xeroxi koostööpartnerite 
arenenud lahendused pakuvad suurematele 
kontoritele veelgi enam kasulikke vahendeid. 



WorkCentre 6655i seeria multifunktsionaalne värviprinter on ehitatud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. 
Täpsemat teavat leiate aadressilt www.connectkey.com

Seadmete tehniline teave WorkCentre 6655i/X

Kiirus Kuni 36 lehte minutis kirja puhul / Kuni 35 lehte minutis A4

Kasutuskoormus1 Kuni 100000 lk kuus

Kõvaketas / protsessor / mälu Miinimum 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 4 GB

Ühenduvus 10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustusse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga

Kontrolleri funktsioonid Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine

Koopiategemine 
ja printimine
Koopiategemise ja printimise 
lahutusvõime Koopia: Kuni 600 x 600 dpi; Printimine: Kuni 2400 x 600 dpi

Esimese lehe väljastamise 
aeg (kiirus) Koopia: Kiire: 16 sekundit värvilise / 15 sekundit mustvalge sisu korral; Printimine: 11 sekundit värvilise / 11 sekundit mustvalge sisu korral

Lehe kirjelduse keeled Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®)

Printimisfunktsioonid USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, 
kahesuunaline reaalaja olek, skaleerimine, töökoha seire, Xerox® Colour By Words, vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste ootelepanek

Mobiilne 
printimine ja 
rakendused

Standardne Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App

Tasuta 
allalaadimine Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™ile, Xerox® Mobile Link rakendus

Valikuline Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Skannimine Standardne Sihtkohad: Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Mugavusfunktsioonid: 
Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A

 Valikuline ConnectKey® DocuShare®ile, Xerox® Scan PC Desktop® SE'le ja Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu

Faksimine Manustatud faks2, LAN-faks, Internetifaks, serverifaks

Turvalisus  Standardne McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), levinud kriteeriumide sertifitseerimine 
(ISO 15408)3, turvaline krüptitud printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, 
võrgu autentimine, SSL, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused

 Valikuline McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara

Arvestus Standardne Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine

 Valikuline Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt

Paberi Standardne 
sisestamine

Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: 60 lehte. Kohandatud suurused: 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm
Käsisöödualus: 150 lehte, kohandatud suurused: 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm
Alus 1: 550 lehte, kohandatud suurused: 148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm

 Valikuline 1 täiendav alus: 550 lehte, kohandatud suurused: 148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm

Kogumahtuvus (Std. / Max.) 700 / 1250 lehte

Paberiväljund 250 lehte tekstiosa allpool, aluse täitumise sensoriga

Viimistlemine Ühenduseta automaatne klammerdaja: 20-leheline, ühepositsiooniline

Garantii Üheaastane kohapealne garantii (sõltuvalt asukohast)
1 Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; 2 Vajab analoogtelefoniliini; 3 Hindamisel

Xerox® WorkCentre® 6655i

Täpsemaid spetsifikatsioone vt aadressilt www.xerox.com/office/WC6655Specs. Ehitage ja konfigureerige omaenda 
Xerox® WorkCentre 6655i multifunktsionaalne värviprinter aadressil www.buildyourownxerox.com/connectkey  
Täpsemat teavet saate aadressilt www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, 
Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® ja Xerox Extensible Interface Platform® on ettevõtte 
Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Tooteteavet ja/või tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma 
etteteatamata. Ajakohastatud 3/16 BR15208  W66BR-028B

Seadmehaldus
Xerox® CentreWare® internetiteenused, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, varude nappusest teavitavad e-kirjad 
Printeridraiverid
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ja kõrgem, Oracle® Solaris 9, 10, 
Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 
11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Paberkandjahaldus
Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: Ühepoolne: 
50 kuni 125 g/m2; kahepoolne: 60 kuni 125 g/m2; 
käsitsisööte alus, alus 1 ja valikuline lisaalus: Ühepoolne: 
220 g/m2; kahepoolne: 60–163 g/m2

Teabekandja tüübid
tavaline, augustatud, kirjapeaga, kerge kartong, kartong, 
ümbertöödeldud, köidetud, sildid, eelprinditud, ümbrikud, 
kohandatud  
Täielikku loendit näete aadressil www.xerox.com
Mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus)
538 x 553 x 625 mm, Kaal: 37,6 kg

Sertifitseerimine
FCC osa 15, klass A, FCC osa 68, CE-vastavusmärgis, mis 
on kohaldatav direktiividele 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ 
ja 1999/5/EÜ, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. väljaanne, 
EAC, WEEE direktiiv 2002/96/EÜ ja FDA/CDRH– 1. klassi 
lasertoode, CE-vastavusmärgisega direktiiv 2011/65/EÜ 
(RoHS), Blue Angel, GS Mark, NOM, Ukraina, Citrix, ENERGY 
STAR® kinnitus. Kõige värskemat sertifikaatide loendit näete 
aadressil www.xerox.com/OfficeCertifications
Tarvikute ümbertöötlemise programm
WorkCentre 6655i kulutarvikud on Xerox Green World 
Alliance tarvikute ümbertöötamise programmi osa. 
Täpsemat teavet saate Green World Alliance veebilehelt 
aadressiga www.xerox.com/gwa
Karbi sisu
• WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne värviprinter
•  Toonerikassetid töö alustamiseks – üks igast (tsüaansinine, 

magentapunane, kollane: printimiskogus 3000 lk*; Must: 
printimiskogus 6000 lk*)

•  Kiire paigaldamise juhend, toote teabeleht, draiveri CD, 
dokumentatsiooni CD (kasutusjuhend, juhend 
süsteemiadministraatorile)

• Toitejuhe
• Faksijuhe

Tarvikud ja võimalused
Must toonerikassett: 12000 standardlehekülge* 106R02755
Tsüaansinine toonerikassett:  
7500 standardlehekülge* 106R02752
Magentapunane toonerikassett:  
7500 standardlehekülge* 106R02753
Kollane toonerikassett: 7500 standardlehekülge* 106R02754
Kujutiskooste komplekt: kuni 60000 lk** 108R01121
Jäätmekassett: kuni 30000 lk** 108R01124
Kuumutikoost (110V): kuni 100000 lk** 115R00088
Kuumutikoost (220V): kuni 100000 lk** 115R00089
Ülekandekooste komplekt: kuni 100000 lk** 108R01122
Klambrikassett 108R00823
550-leheline söötur 097S04664
Alus 497K14670
Juhtmevaba võrguadapter 497K11500
McAfee tervikluskomplekt 320S00665
Ühisjuurdepääsu (CAC) tugikomplekt 498K17546

* Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus kooskõlas 
standardiga ISO/IEC 19798. Tootlikkus sõltub pildist, kaetavast 
pindalast ja prindirežiimist.

**   Lehekülgede umbkaudne arv. Esitatud tööiga põhineb  
A4-suurusega 75 g/m² lehtedel. Tootlikkus sõltub teabekandja 
tüübist, suurusest, massist, suunast ja kasutusviisidest.

ConnectKey®

http://www.connectkey.com
http://www.xerox.com/office/WC6655Specs
http://www.buildyourownxerox.com/connectkey
http://www.xerox.com/office
http://www.xerox.com
http://www.xerox.com/OfficeCertifications
http://www.xerox.com/gwa



