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 6700 färgskrivare ökar din produktivitet och ger 
dig tid att fokusera på företagets kärnverksamhet. 

Med en vinnande kombination av bildkvalitet och hög utskriftshastighet tar 

Xerox Phaser 6700 ditt företags produktivitet till nya nivåer. Xerox ger dig oslagbar 

färgåtergivning för varje verksamhetskritisk utskrift, och fördelarna med den 

användarvänlighet och välkända tillförlitlighet som kännetecknar Xerox. 

Oslagbar prestanda och 
produktivitet
Färgskrivaren Phaser 6700 hjälper ditt 

företag stå ut bland konkurrenterna och höjer 

ribban för utskriftskvalitet, prestanda och 

tillförlitlighet.

•  Överlägsen utskriftskvalitet. Phaser 

6700 levererar en utskriftsupplösning på 

hela 2400 x 1200 dpi. Kombinerat med 

äkta Adobe® PostScript® 3™ finns det ingen 

annan färgskrivare i arbetsgruppsklassen 

som ger dig så realistiska färgutskrifter.

•  Ingen förlust i hastighet. Utskriftskvalitet 

och hög prestanda med utskriftshastigheter 

i färg och svartvitt upp till 45 sid/min.

•  Håller de mest högpresterande 
arbetsgrupper produktiva. 1,25 GHz-

processorn och standardsystemminnet 

på 1 GB hanterar lätt ett stadigt flöde av 

komplexa utskrifter.

•  Ditt jobb är alltid prioriterat. Vår Print 

Around1-funktion gör det möjligt att 

upprätthålla arbetsflödet genom att låta 

din utskrift gå före avstannade dokument 

i utskriftskön. 

•  Klarar höga volymer. Den månatliga 

utskriftsvolymen på 120 000 sidor 

tillgodoser även de mest produktiva kontors 

behov.

Snäll mot både användare  
och miljö 
Färgskrivaren Phaser 6700 kombinerar 

användarvänliga funktioner som gör 

kontorslivet lättare för stora arbetsgrupper 

med miljösmart design.

•  Enkelt pekskärmsgränssnitt. Phaser 6700:s  

109 mm pekskärmsgränssnitt i färg gör den 

direkta hanteringen av skrivaren snabb och 

lätt. 

•  Användarvänliga direktfunktioner. 
Inbyggda hjälpfilmer ger dig snabb 

felsökning direkt i pekskärmen. 

•  Dubbelsidiga utskrifter som standard. 
Standardinställningarna för Phaser 6700DN, 

DT och DX ger dig automatiska dubbelsidiga 

utskrifter på tjocklekar upp till 220 g/m². 

•  EA-toner. EA-tonern fixerar vid en mycket 

lägre temperatur än en konventionell toner, 

reducerar strömförbrukningen med upp 

till 20% och CO2-utsläppen med upp till 

35%. Den är dessutom oljefri och levererar 

lysande, glansiga utskrifter även på vanligt 

papper. 

•  Smartare. Phaser 6700 är utrustad med 

Smart Trays – pappersmagasin som visar 

vilka typer av material och storlekar  

som finns tillgängliga vid utskrift direkt  

i drivrutinen.

•  Lägre elräkningar. Phaser 6700 följer de 

högsta ENERGY STAR®-standarderna för 

strömbesparingar.2

1 Kräver produktivitetssats med hårddisk.
2 Inställningar för DN, DT och DX.

Med sinnesro som standard
Med branschledande säkerhetsteknologi 

och oöverträffad tillförlitlighet kan du lita på 

att färgskrivaren Phaser 6700 fungerar utan 

problem dag efter dag.

•  Banbrytande säkerhet. I Phaser 6700 

ingår 256-bitars kryptering. Du har även 

inbyggt stöd för IPv6, IPsec, säker HTTPS 

samt andra vanliga säkerhetsfunktioner för 

nätverk. 

•  Håll obehöriga borta från känsliga 
dokument.1 Den tillgängliga funktionen 

för dataöverskrivning raderar data från 

skrivarens interna minne. 

•  Skriv ut säkert.1 Funktionen för säker 

utskrift pausar privata utskrifter i kön tills de 

aktiveras av ägaren vid skrivaren.

•  Framtagen för att hålla. Phaser 6700 

använder förbrukningsmaterial med lång 

livslängd för utökad, oavbruten prestanda. 

•  Skriv ut mer, längre. Med en maximal 

inmatningskapacitet på 2 900 sidor och 

tonerkassetter med hög kapacitet skriver 

Phaser 6700 ut längre med färre avbrott för 

påfyllning av material.

•  Konfigurera en gång, använd för alla 
skrivare. Du behöver inte ställa in varje 

skrivare för sig. Enhetsinställningar kan 

klonas och distribueras till alla Phaser 6700 

färgskrivare.
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Använd menyn för funktionen Colour 
By Words och välj t.ex. att göra 
gulgröna färger grönare eller använda 
en mer mättad röd färg. Perfekta 
resultat på nolltid.

Colour By Words: Intuitiv 

färgförbättring

Med Colour By Words behöver du inte gå 

tillbaka till ruta ett och ändra i källfilerna. 

Du kan ändra färgen för ett objekt eller 

område utan att det påverkar resten 

av sidan. Välj de ändringar du vill göra i 

menyn så justeras utskriften automatiskt.
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Rätt hjälp, omedelbart

Inbyggda hjälpfilmer ger dig enkel felsökning steg för 

steg, direkt på pekskärmen.

Snabb, enkel funktionalitet

Phaser 6700 har ett nytt pekskärmsgränssnitt med 

stora, intuitiva ikoner i färg för enkel navigering.

1
109 mm pekskärm i färg.

2
Snabb, automatisk dubbelsidig utskrift är standard 

med alla konfigurationer utom 6700N.

3
150-arks kombimagasin (standard) som stödjer ett 

stort antal material och storlekar från Executive till 

kartong och kuvert, i tjocklekar på upp till 220 g/m².

4
Standardmagasinet för 550 ark rymmer en hel 

pappersbunt.

5
Två extra 550-arks magasin ger ökad flexibilitet och 

krångelfri papperspåfyllning.

6
Med ett 1 100-arks högkapacitetsmagasin 

omvandlas Phaser 6700 till en praktisk golvplacerad 

skrivare med en total papperskapacitet på 2 900 ark.

7
Den valfria efterbehandlingsenheten ger dig 

funktioner som 1 000-arks stapling och 50-arks 

häftning.

8
Valfri produktivitetssats med 160 GB hårddisk.

Phaser® 6700  

Fakta i korthet

• Skriver ut upp till 45 sid/min

• Äkta 2400 x 1200 dpi

•  Kraftfull 1,25 GHz-processor

•  Månatlig utskriftsvolym på 

hela 120 000 sidor

•  Första sidan ut på så lite som 8 

sekunder i färg

Utskrift

A4

sid/min
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Uppdaterad 13-05  670BR-01WC

Hastighet
Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

Upp till 45 sid/min i färg, 45 sid/min i svartvitt

Maximal utskriftsvolym Upp till 120 000 sidor/månad1

Pappershantering 
Pappersinmatning Standard Magasin 1 (kombimagasin): 150 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Magasin 2: 550 ark, anpassade storlekar: 99 x 191 mm till 216 x 356 mm

Tillval Extra 550-arks magasin: anpassade storlekar: 99 x 191 mm till  

216 x 356 mm
Standard Tillval

Extra 550-arks magasin: anpassade storlekar: 99 x 191 mm till 216 x 356 mm Tillval

Extra 1 100-arks magasin: anpassade storlekar: 99 x 191 mm till 216 x 356 mm Standard

Pappersutmatning Standard

Tillval

500 ark

Efterbehandlingsenhet: 1 000 arks stapling, 50 arks häftning

Automatisk dubbelsidig utskrift – Standard

Utskrift 
Första sidan 8 sekunder i färg, 7 sekunder i svartvitt

Upplösning (max) Upp till 2400 x 1200 dpi

Processor 1,25 GHz

Minne (standard/max) 1 GB/2 GB

Anslutningar 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, valfri extern trådlös anslutning, Apple Bonjour®

Skrivarspråk Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6- och PCL® 5c-emulering, direkt PDF-utskrift (tillvalshårddisk krävs)

Utskriftsfunktioner Standard Miljövänliga inställningar för skrivardrivrutinerna, Colour By Words, sortering, dubbelriktade drivrutiner, smarta dubbelsidiga utskrifter, layout/vattenstämpel

Tillval Produktivitetssats: 160 GB Hårddisk: Print Around-funktion, säker utskrift, personlig utskrift, provset, 

dataöverskrivning, formulär/teckensnittslagring
Standard

Säkerhet SSLv3, IPsec, 802.1X-autentisering, HTTPS, IPPS, SMTP-autentisering, IPv6, SNMPv3, IP-filtrering, FIPS, 256-bitars kryptering, dataöverskrivning2

Garanti Ett års på plats-garanti

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Kräver produktivitetssats med hårddisk.

Skrivaradministration
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 

e-postrapportering, kloning, PhaserSMART®, 

utskriftsinformation, användningsanalys, utskriftsövervakning, 

WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

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

10.5 och högre, 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

Teckensnitt 
PostScript®-teckensnitt: 173, PCL®-teckensnitt: 94

Pappershantering
Magasin 1 (snabbmagasin): 60–220 g/m²; Magasin 2 

och 550-arks extramagasin: 60–220 g/m²; 1 100-arks 

dokumentmatare: 60–220 g/m²; dubbelsidig utskrift:  

60–220 g/m²; typ av utskriftsmaterial: vanligt papper, 

förtryckt, återvunnet, tjockt, brevpapper, hålslaget, kartong, 

tjock kartong, glättat, tjockt glättat, etiketter, kuvert, OH-film, 

särskilt anpassade

Färgstandarder
PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger‚ Adobe® 

PostScript®-färg (utrustningsoberoende)‚ internationella CIE-

färgstandarder, färgfunktioner, ICC-profil, Apple ColourSync®

Driftmiljö
Temperatur: Förvaring: -20° till 40° C; Drift: 10° till 32° C; 

Luftfuktighet: 10% till 85%; Ljudtrycksnivåer: Utskrift: 

mindre än 59 dB(A); Vänteläge: mindre än 26 dB(A); 

Ljudeffektsnivåer: Utskrift: mindre än 7,3 B(A); Vänteläge: 

mindre än 4,11 B(A); Uppstartstid (från viloläge): 35 sekunder

Strömförsörjning
220-240 V AC, 50/60 Hz, 6 A; Energiförbrukning: vid normal 

drift: 672 W, vänteläge: 118 W, viloläge: 8 W; ENERGY 

STAR®-godkänd (DN, DT, DX-konfigurationer)

Mått (B x D x H)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, vikt: 42,2 kg;  

6700DT: 560 x 516 x 563 mm, vikt: 52 kg;  

6700DX: 560 x 516 x 780 mm, vikt: 62,8 kg

Certifiering
FCC del 15, klass A, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, CE-märkt 

i enlighet med direktiv 2004/108/EC och 2006/95/EC, 

GOST, Sektion 508 ADA, ENERGY STAR®-godkänd (DN, DT, 

DX-konfigurationer)

Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassett:

Svart: 7 100 sidor1 106R01506

Cyan: 5 000 sidor1 106R01503

Magenta: 5 000 sidor1 106R01504

Gul: 5 000 sidor1 106R01505

Högkapacitetstonerkassett:

Svart: 18 000 sidor1 106R01510

Cyan: 12 000 sidor1 106R01507

Magenta: 12 000 sidor1 106R01508

Gul: 12 000 sidor1 106R01509

Häftklammerpåfyllning (3 askar) 008R12941 

Häftklammerkassett  008R12964

Underhållsmaterial
Trumma Cyan: 50 000 sidor2 108R00971

Trumma Magenta: 50 000 sidor2 108R00972

Trumma Gul: 50 000 sidor2 108R00973

Trumma Svart: 50 000 sidor2 108R00974

Avfallskassett: 25 000 sidor2 108R00975
1  Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Antal sidor varierar 

med sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
2  Standardsidor. Uppgivna värden baserade på en genomsnittlig jobbstorlek på 4 A4-

sidor. Antal sidor varierar med utskriftstid samt materialets storlek och riktning.

Tillval
550-arks magasin 097S04150

1 100-arks magasin 097S04151

2 GB minne 097S04396

Stativ med förvaring 097S04552

Produktivitetssats med hårddisk 097S04179

Efterbehandlingsenhet 097S04152

– 1 000-arks staplingsenhet, 50-arks häftning

Trådlös nätverksadapter 

– Europeisk nätadapter 097S03741

– Brittisk nätadapter 097S03742

*  Dedikerad nätadapter krävs för Danmark och Schweiz 


