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Kompleksowe 
rozwiązanie dla biura

Phaser™ 6110MFP



Phaser™ 6110MFP 
Nareszcie kolorowy system wielofunkcyjny 

odpowiedni dla Twojego biura i na Twoją kieszeń. 

Wygodny, kolorowy i wyjątkowo wydajny, Xerox Phaser 

6110MFP oferuje funkcje  przydatne w zabieganym 

biurze.

Więcej za niższą cenę
W jednym urządzeniu znajdują się wszystkie 
potrzebne narzędzia - drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie i faks- a przy okazji 
za wspaniałą cenę.

• Nie ma potrzeby kupowania osobnych 
urządzeń, jeśli można kupić odpowiedni 
zestaw funkcji biurowych w jednym 
opakowaniu. Model 6110MFP/S ma 
trzy najważniejsze funkcje: drukowanie, 
kopiowanie i skanowanie. Model 6110MFP/X 
zawiera również faks.

• Połączenie narzędzi biurowych w jednym 
urządzeniu ułatwia konserwację i codzienną 
pracę oraz pozwala zaoszczędzić 
powierzchnię biurową.

• Redukcja kosztów drukowania dzięki 
wykorzystaniu wydajnych funkcji, takich jak 
tryb oszczędzania tonera, drukowanie N-
up oraz drukowanie dwustronne z ręcznym 
odwracaniem stron. 

• Tryb oszczędzania energii pozwala na 
znaczną oszczędność energii elektrycznej, gdy 
urządzenie nie jest używane.

Wygoda
Od chwili instalacji, po codzienne 
użytkowanie, model Phaser 6110MFP to 
większa wydajność pracy biurowej.

• Nie uwierzysz, jak mały i lekki może być 
kolorowy system wielofunkcyjny. Zmieści się 
na każdym biurku lub w małej przestrzeni 
biura.

• Instalacja i użytkowanie jest wyjątkowo 
proste – instalacja to zaledwie kilka kliknięć 
myszką. Tonery znajdują się pod płytą 
przednią, co ułatwia ich wymianę. 

• System jest gotowy do pracy w sieci, a więc 
ma do niego dostęp każdy pracownik biura 
działający w sieci, niezależnie od platformy 
(PC, Mac, Linux). Łatwo dostępny port USB na 
panelu przednim umożliwiający bezpośrednie 
drukowanie (pliki .prn) z pamięci USB. Zgodny 
również z PictBridge.

• Bardzo cicha praca – doskonała zaleta dla 
pracy biurowej.

• Wbudowany serwer Xerox CentreWare IS 
umożliwia zarządzanie, konfigurowanie 
urządzenia oraz rozwiązywanie problemów 
z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem 
przeglądarki sieciowej. 

DRUK

KOPIOWANIE

SKANOWANIE

FAKS

KOLOR
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Na ilustracji widoczny 
jest panel sterowania 
modelu 6110MFP/X

Kolorowo
Uzyskasz nieporównywalne połączenie 
wyraźnych kolorów i doskonałej wydajności.

• Kolorowy obraz jakości 2400 dpi dodaje 
wartości wszystkim drukowanym materiałom. 

• Do 16 stron na minutę w czerni i bieli oraz 
4 strony na minutę w kolorze, by dotrzymać 
kroku twoim interesom. 

• Duża pamięć 128 MB umożliwia spokojne 
wykonanie kolorowych zadań o złożonych 
wymaganiach.

• Wszystkie funkcje działają w kolorze, włącznie 
ze skanowaniem, pocztą elektroniczną 
i faksowaniem. 

• Łatwe skanowanie dokumentów i dystrybucja 
w dowolne miejsca: e-mail, przenośna pamięć 
USB i bezpośrednio do aplikacji na pulpicie. 
Dołączyliśmy oprogramowanie Nuance® 
PaperPort® software, bez dodatkowej opłaty, 
w celu konwersji dokumentów skanowanych 
na pliki edytowalne. 

• Kopiowanie dokumentów ID umożliwia 
automatyczne kopiowanie obydwu stron 
takich dokumentów na jednej kartce. Funkcja 
drukowania w kolorze znaków wodnych, 
plakatów i formularzy otwiera przed Tobą 
więcej możliwości.

Konstrukcja prosta w użyciu.
Za pomocą automatycznego podajnika 
dokumentów można załadować do 50 arkuszy 
papieru dla jednego zadania.
W przypadku grubego papieru, kopert, etykiet, kart 
pocztowych i nośników o nietypowych rozmiarach, 
korzystaj z tacy bocznej.
Standardowa taca na 150 arkuszy podaje papier 
o gramaturze 60 do 163 g/m2.
Opcjonalna, dodatkowa taca dodaje 250 arkuszy, 
co w sumie daje liczbę 400 arkuszy.
Port pamięci USB pozwala na używanie urządzeń 
pamięci flash. Zgodny z PictBridge.

Phaser™ 6110MFP

Drukowanie plików zapisanych na pamięci USB. Lokalna książka adresowa umożliwia zapisanie 
numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.

Zapisuj w pamięci często wybierane numery faksów 
i wprowadzaj je naciskając tylko kilka przycisków.

Wszystkie funkcje 
dostępne są w kolorze.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Zarządzanie urządzeniem 
CentreWare Internet Services, 
CentreWare Web, Xerox Status Monitor, 
Printer Setting Utility, SetIP
Sterowniki drukarki  
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, 
Macintosh 10.3-10.4, Linux: Mandrake™ 
8.0, SuSE® 7.1, Caldera® Open Linux™ 
3.1, Turbo Linux™ 7.0, Slackware® 8.1
Obsługa nośników 
Taca obejścia: 60 do 163 g/m2 
Taca 1 (standard): 60 do 163 g/m2 
Taca 2 (opcja): 60 do 90 g/m2 
Automatyczny podajnik dokumentów:  
50 do 120 g/m2 
Typy nośników: Papier, koperty, etykiety, 
folie, wizytówki

Środowisko pracy 
Temperatura: 15° do 32,5°C 
Wilgotność: -10 do 80% RH
Zasilanie: 
110 – 127 VAC, 50/60 Hz,  
i 220 – 240 VAC, 50/60 Hz 
Zużycie energii: Średnio: 350 w  
Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 30 w  
ENERGY STAR® zgodna 
Poziomy hałasu: Drukowanie: 5,6 (B) 
Lwa, stan gotowości: 3,4 (B) Lwa 
Stan przygotowania: Mniej niż 35 sekund 
(z trybu uśpienia)
Wymiary (szer x głęb x wys) 
466 x 429 x 486 mm 
Masa: 20,5 kg

Materiały eksploatacyjne
Toner 
czarny: 2,000 stron1 106R01203 
Cyjan: 1,000 stron1 106R01206 
Magenta: 1,000 stron1 106R01205 
Żółty: 1,000 stron1 106R01204 
(urządzenie jest dostarczane 
w wystarczającym na 1,500 stron1 
tonerem czarnym i wystarczającym na 
700 stron1 tonerem CMY)
1 Wydajność średnia. Deklarowana wydajność w oparciu  
o 5-procentowe pokrycie powierzchni arkusza formatu A4.  
Wydajność różni się zależnie od obrazu, pokrycia powierzchni oraz 
trybu drukowania.

Rutynowe zabiegi konserwacyjne 
Jednostka obrazowania:  
ok. 20,000 stron druku czarnego2 lub  
ok. 12,500 stron druku w kolorze 2  
108R00721 
Zbiornik zużytego toneru: 
ok. 5,000 obrazów lub 
około 1,250 stron  
(pełny kolor 5% obrazu) 
108R00722
2 Wydajność może być różna zależnie od długości przebiegu pracy 
oraz wymiarów i orientacji nośnika

Przepisy prawne
Wpisane do UL 60950-1/CSA 22.2  
No. 60950-1-03. Produkt laserowy klasa 
1. FCC Part 15 Class B, CE marked in 
accordance with Low Voltage Directive, 
73/23/EEC and EMC Directive, 89/336/
EEC. Oznaczone symbolem CB zgodnie 
z IEC 60950. Rozdział 508 ADA.

© 2006 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, WorkCentre™ to znaki towarowe firmy Xerox Corporation. OmniPage® i PaperPort® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance, Inc. ENERGY STAR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Jako partner 
ENERGY STAR®, firma Xerox Corporation stwierdziła, że te produkty są zgodne z wytycznymi ENERGY STAR® dotyczącymi efektywności wykorzystania energii. Informacje o produkcie oraz jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 10/06 61ABR-01JA
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Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę 
internetową www.xerox.pl 
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KONFIGURACJE Phaser 6110MFP/S Phaser 6110MFP/X
Szybkość Do 16 stron czarno-białych na minutę (A4) / 4 stron kolorowych na minutę (A4)
Cykl roboczy Do 24 200 stron / miesiąc

Obsługa papieru
Wejście  
papieru 

W standardzie Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy: Rozmiar: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm
Taca boczna: 1 arkusz; Rozmiary niestandardowe od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm 
Taca 1: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm; 

Opcjonalnie Taca 2:250 arkuszy; Wybór rozmiarów od A6 do A4
Wyjście papieru 100 arkuszy
Kopiowanie 
Czas kopiowania pierwszej 
strony 18 sekund w czerni i bieli/ 36 sekund w kolorze
Rozdzielczość kopiowania 1200 x 1200 dpi
Funkcje kopiowania Układanie, Zmniejsz/Powiększ, 2 na jednej/4 na jednej, Kopiowanie plakatu, Klonowanie, Usuwanie tła, Kopiowanie dokumentu tożsamości 
Drukowanie 
Czas drukowania  
pierwszej strony 14 sekund w czerni i bieli/ 26 sekund w kolorze
Rozdzielczość wydruku Jakość druku do 2400 x 600
Pamięć 128 MB
Procesor / PDL 300 MHz / GDI
Możliwość podłączenia USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Funkcja drukowania
Monitor statusu Xerox, dwustronne drukowanie z ręcznym odwracaniem stron, znaki wodne, druk broszur, druk plakatów, druk N-up, 

dopasowanie do rozmiarów strony, zmniejszanie/powiększanie, nakładki, okładki, układanie
Skanowanie 
Miejsca docelowe skanowania email, desktop, pamięć USB, dysk sieciowy
Funkcje skanowania PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Nuance® PaperPort® SE 10.0, Skanowanie w kolorze
Prędkość skanowania Do 43 obrazów czarno-białych
Faks Brak Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją JBIG)

Funkcje faksowania Brak

Przesyłanie faksu do faksu/przesyłanie faksu do poczty elektronicznej, 
bezpieczny faks, kolorowy faks Pamięć faksu przychodzącego:  

4 MB lub 320 stron, szybkie wybieranie: do 240 
Gwarancja Gwarancja: 2 lata


