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De Phaser
®

 6700 kleurenprinter verhoogt de 
productiviteit van werkgroepen, zodat u meer tijd hebt 
om u te focussen op wat echt belangrijk is: het succes 
van uw bedrijf. 

Met de geslaagde combinatie van uitzonderlijke printkwaliteit en 
indrukwekkend hoge printsnelheid voert de Xerox Phaser 6700 de productiviteit 

van uw bedrijf of grote werkgroep tot grote hoogte op. De precisie van de kleuren op 

elk belangrijk bedrijfsdocument dat u print, is onovertroffen. Daarbij komen nog de 

voordelen van het superieure bedieningsgemak en de vermaarde betrouwbaarheid 

die u alleen bij Xerox vindt. 

Ongeëvenaarde prestaties en 
productiviteit
Om uw bedrijf boven de concurrentie te doen 

uitstijgen legt de Phaser 6700 kleurenprinter 

de lat hoog als het gaat om printkwaliteit, 

prestaties en betrouwbaarheid.

•  Superieure printkwaliteit. De Phaser 6700 

biedt een echte printresolutie van   

2400 x 1200 dpi. Combineer dat met echte 

Adobe® PostScript® 3™ en er is gewoon geen 

andere kleurenprinter in de werkgroepklasse 

die uw kleurendocumenten er net zo 

realistisch laat uitzien als ze bedoeld zijn.

•  Geen concessies aan snelheid. U krijgt een 

uitzonderlijke printkwaliteit plus ongelooflijke 

prestaties met een printsnelheid tot 45 ppm 

in kleur en zwart-wit. 

•  Houd de drukste werkgroepen 
productief. De 1,25-GHz processor en 

het standaardsysteemgeheugen van 1 GB 

kunnen met gemak een constante stroom 

van complexe opdrachten aan.

•  Uw opdracht, uw prioriteit. Met de functie 

Print Around1 kunt u ervoor zorgen dat het 

werk doorgaat door uw opdracht voorrang te 

geven boven vastzittende documenten in de 

printwachtrij. 

•  Opgewassen tegen zwaar werk. De duty 

cycle van 120.000 pagina's per maand 

ondersteunt de grootste printvolumes op 

kantoor.

Gemakkelijk in uw kantoor en 
vriendelijk voor het milieu 
De Phaser 6700 kleurenprinter combineert 

handige functies bedoeld om het kantoorleven 

voor een grote groep gebruikers gemakkelijker 

te maken met slimme ontwerpkenmerken 

die uw inspanningen op het gebied van 

duurzaamheid ondersteunen.

•  Geavanceerde aanraakscherm-
interface. Het geavanceerde 109 mm 

kleurenaanraakscherm van de Phaser 6700 

kleurenprinter maakt bediening op de 

machine zelf snel en uiterst eenvoudig. 

•  Hulp op de machine zelf. Ingebouwde 

helpvideo's bieden direct op het voorpaneel 

hulp bij het oplossen van problemen. 

•  Standaard dubbelzijdig printen. De 

Phaser 6700DN, DT en DX configuraties 

zijn standaard voorzien van automatisch 

dubbelzijdig printen op media tot 220 g/m². 

•  EA-toner. Onze EA-toner smelt bij een 

veel lagere temperatuur en vermindert het 

stroomverbruik met maximaal 20% en 

de CO2-uitstoot met maximaal 35% ten 

opzichte van conventionele toner. Onze 

toner bevat bovendien geen olie en geeft 

zelfs op gewoon papier prachtige, glanzende 

afdrukken. 

•  Gewoon slimmer. De Phaser 6700 is 

voorzien van slimme laden: papierladen die 

u niet laten raden, maar bij het printen alle 

beschikbare mediasoorten en -formaten 

tonen.

•  Lagere maandelijkse energierekening. 
De Phaser 6700 ondersteunt de 

hoogste ENERGY STAR®-normen voor 

energiebesparing.2

1 Productiviteitskit met harde schijf vereist.
2 DN, DT en DX configuratie.

Gemoedsrust
Dankzij toonaangevende 

beveiligingstechnologieën en ongeëvenaarde 

betrouwbaarheid kunt u ervan op aan dat 

de Phaser 6700 kleurenprinter dag in dag uit 

probleemloos werkt.

•  Allernieuwste beveiliging. De Phaser 

6700 biedt gratis 256-bits codering. Ook 

krijgt u ingebouwde ondersteuning voor 

IPv6, IPsec, beveiligd HTTPS en andere 

standaardfuncties voor netwerkbeveiliging. 

•  Bescherm gevoelige documenten tegen 
onbevoegde blikken.1 Met de functie 

Image Overwrite worden gegevens die 

niet langer nodig zijn volledig uit de 

interne opslag van de Phaser 6700 printer 

verwijderd. 

•  Print veilig.1 Met de functie Secure Print 

worden vertrouwelijke printopdrachten in de 

wachtrij vastgehouden totdat hun eigenaar 

ze bij de machine vrijgeeft.

•  Ontwikkeld om te blijven presteren. De 

Phaser 6700 maakt gebruik van duurzame 

verbruiksartikelen voor langdurige, 

ononderbroken prestaties. 

•  Print meer en langer. Dankzij de maximale 

papiervoorraad van 2.900 pagina's en 

tonercartridges met hoge capaciteit blijft 

de Phaser 6700 langer printen met minder 

onderbrekingen voor het aanvullen of 

vervangen van verbruiksmaterialen.

•  Eén keer configureren, op alle 
machines implementeren. Het is niet 

nodig elke printer apart te configureren. 

Machineconfiguraties kunnen worden 

gekloond en naar alle andere Phaser 6700 

kleurenprinters worden verspreid.
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Originele foto niet goed? Gebruik de 
Drop-down keuzelijst van Colour By 
Words en kies 'geel-groene kleuren veel 
groener' of 'rode kleuren veel dieper'. 
Voor perfecte beeldresultaten.

Colour By Words: intuïtieve 

kleurverbetering

Met Colour By Words hoeft u niet 

helemaal van voren af aan te beginnen 

met het manipuleren van bronbestanden. 

U kunt de kleur van één object of gebied 

veranderen zonder dat dit gevolgen heeft 

voor de rest van de pagina. Selecteer 

gewoon de gewenste kleuraanpassingen 

in een Drop-down keuzelijst en de afdruk 

wordt automatisch verbeterd. Alleen 

beschikbaar in Engels.
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Direct de juiste hulp

Ingebouwde helpvideo's bieden via het 

kleurenaanraakscherm gemakkelijke, stapsgewijze 

hulp bij het oplossen van problemen.

Snelle, gemakkelijke bediening op de machine zelf

De Phaser 6700 is voorzien van een nieuw 

ontwikkelde aanraakscherm-interface met grote, 

intuïtieve kleurenpictogrammen voor simpele 

navigatie.

1
109 mm kleurenaanraakscherm als 

gebruikersinterface.

2
Snel en automatisch dubbelzijdig printen is standaard 

op alle configuraties behalve 6700N.

3
De multifunctionele lade voor 150 vel (standaard) 

ondersteunt een breed scala aan media, van 

Executive tot licht karton tot enveloppen, met een 

gewicht van maximaal 220 g/m².

4
De papierlade voor 550 vel (standaard) biedt ruimte 

aan een heel pak papier.

5
Twee optionele papierladen voor 550 vel zorgen 

voor extra gemak en voor het simpel toevoegen van 

media.

6
Na uitbreiding met een hogecapaciteitslade voor 

1.100 vel wordt de Phaser 6700 een handige 

printer op een verrijdbaar onderstel met een totale 

papiercapaciteit van 2.900 vel.

7
Met de optionele Finisher kunt u 1.000 vel stapelen 

en 50 vel nieten.

8
Optionele productiviteitskit met 160 GB harde schijf

Phaser® 6700  

Feiten op een rij

• Printen tot 45 ppm

• Echte 1200 x 2400 dpi

•  Krachtige 1,25-GHz processor

•  Robuuste duty cycle van  

120.000 pagina’s/maand

•  De eerste pagina verschijnt  

binnen 8 seconden in kleur

Printen

A4

ppm
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Snelheid
Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

Tot 45 ppm kleur / 45 ppm zwart-wit

Duty cycle Maximaal 120.000 pagina's / maand1

Mediadoorvoer 
Papierinvoer Standaard Lade 1 (multifunctioneel): 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm

Optioneel Extra lade voor 550 vel: afwijkende formaten: 99 x 191 mm  

tot 216 x 356 mm
Standaard Optioneel

Extra lade voor 550 vel: afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm Optioneel

Extra invoermodule voor 1.100 vel: afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm Standaard

Papieruitvoer Standaard

Optioneel

500 vel

Office Finisher: Gestaffelde uitleg voor 1.000 vel, nieten van 50 vel

Automatisch dubbelzijdig printen N.v.t. Standaard

Drukken 
Eerste pagina verschijnt in 8 seconden voor kleur / 7 seconden voor zwart-wit

Resolutie (max.) Tot 1200 x 2400 dpi

Processor 1,25 GHz

Geheugen (std./max.) 1 GB / 2 GB

Aansluitingen 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, optioneel extern draadloos, Apple Bonjour®

Printertalen Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-/PCL® 5c-emulatie, Direct PDF (met optionele harde schijf)

Printfuncties Standaard Earth Smart-driverinstellingen, Colour By Words, sorteren, bidirectionele driver, slim dubbelzijdig, lay-out/watermerk

Optioneel Productiviteitskit: 160 GB harde schijf: Print Around, beveiligd printen, Personal Print, voorbeeldset, harde schijf 

overschrijven, opslag van formulieren en fonts
Standaard

Beveiliging SSLv3, IPsec, 802.1X Authentication, HTTPS, IPPS, SMTP verificatie, IPv6, SNMPv3, IP-filtering, FIPS, 256-bits codering, Image Overwrite2

Garantie Eén jaar onsite garantie

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald. 2 Productiviteitskit met harde schijf vereist.

Machinebeheer
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 

waarschuwingen per e-mail, klonen, PhaserSMART®, Job 

Accounting, gebruiksanalyse, printopdrachten bijhouden, 

WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

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

10.5 en hoger, 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

Ondersteunde fonts 
PostScript®-fonts: 173, PCL®-fonts: 94

Mediadoorvoer
Lade 1 (multifunctioneel): 60–220 g/m²; lade 2 en extra 

laden voor 550 vel: 60–220 g/m²; invoermodule voor  

1.100 vel: 60–220 g/m²; dubbelzijdige uitvoer:  

60–220 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, voorgedrukt 

papier, kringlooppapier, zwaar papier, briefhoofd, 

geperforeerd papier, licht karton, stevig karton, glanzend 

papier, zwaar glanzend papier, etiketten, enveloppen, 

transparanten, afwijkend

Kleurnormen
Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, 

systeemonafhankelijke Adobe® PostScript®-kleuren, 

internationale CIE-kleurnormen, kleurenopties, ICC-profiel, 

Apple ColourSync®

Omgevingscondities
Temperatuur: opslag: -20 °C tot 40 °C; in bedrijf: 10 °C tot 

32 °C; luchtvochtigheid: 10% tot 85%; geluidsdrukniveaus: 

printen: minder dan 59 dB(A); stand-by: minder dan 

26 dB(A); geluidsniveaus: printen: minder dan 7,3 B(A); 

stand-by: minder dan 4,11 B(A); opwarmtijd (vanuit 

slaapstand): 35 seconden

Elektrische gegevens
220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; opgenomen vermogen: in 

bedrijf (gemiddeld): 672 W, stand-by: 118 W, slaap: 8 W; 

voldoet aan ENERGY STAR® (DN-, DT-, DX-configuratie)

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

6700DT: 560 x 516 x 563 mm; gewicht: 52 kg;  

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

Normen
FCC deel 15, klasse A, voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-07,  

CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 2004/108/EC 

en 2006/95/EC, GOST, deel 508 ADA, voldoet aan ENERGY 

STAR® (DN-, DT-, DX-configuratie)

Verbruiksmaterialen
Standaard Tonercartridge:

Zwart: 7.100 pagina’s1 106R01506

Cyaan: 5.000 pagina’s1 106R01503

Magenta: 5.000 pagina’s1 106R01504

Geel: 5.000 pagina’s1 106R01505

Hoge capaciteit Tonercartridge:

Zwart: 18.000 pagina’s1 106R01510

Cyaan: 12.000 pagina’s1 106R01507

Magenta: 12.000 pagina’s1 106R01508

Geel: 12.000 pagina’s1 106R01509

Nietjesnavulling (3 dozen) 008R12941 

Nietcartridge                       008R12964

Andere te vervangen onderdelen
Imaging-unit cyaan: 50.000 pagina’s2 108R00971

Imaging-unit magenta: 50.000 pagina’s2 108R00972

Imaging-unit geel: 50.000 pagina’s2 108R00973

Imaging-unit zwart: 50.000 pagina’s2 108R00974

Afvalcartridge: 25.000 pagina’s2  108R00975
1  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in 

overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van beelden, 

dekkingsgraad en printmodus.
2  Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op een 

gemiddelde taakgrootte van 4 A4-pagina's. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de 

opdracht duurt, het papierformaat en de richting.

Opties
Lade voor 550 vel 097S04150

Lade voor 1.100 vel 097S04151

2 GB geheugen 097S04396

Console met opslagruimte 097S04552

Productiviteitskit met harde schijf 097S04179

Office Finisher 097S04152

– 1.000 vel stapelen, 50 vel nieten

Draadloze netwerkadapter 097S03741


