
Drukarka kolorowa Xerox® Phaser® 6510 i 
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® 
WorkCentre® 6515 
Przekraczanie oczekiwań firm



Przyciągający wzrok kolor. Wyśmienite detale.  
Znana recepta na sukces w biznesie.

Wyjątkowe możliwości w zakresie 
łączności 
Nasze urządzenia są gotowe pracować zaraz po 
wyjęciu z pudełka. Wersje DNI są standardowo 
wyposażone w funkcje łączności Wi-Fi, co pozwala 
na swobodną mobilność i umożliwia umieszczenie 
urządzenia w dowolnie wybranym miejscu. Nasz 
nowy kreator instalacji połączenia Wi-Fi® oraz 
funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setup™) sprawiają, 
że nawiązywanie połączeń jest bezpieczne i 
bardzo proste. A dzięki funkcji Wi-Fi Direct® 
urządzenia mobilne można łączyć bezpośrednio 
(i bezpiecznie). 

• Gotowe do parowania. Teraz można łatwo 
drukować z telefonów komórkowych, tabletów i 
innych urządzeń z opcją parowania dotykowego 
w technologii NFC (Near Field Communication) 
Tap-to-Pair1 — tej samej, która jest stosowana 
w aplikacji Apple Pay® i innych ułatwiających 
życie aplikacjach dla urządzeń przenośnych.

• Coraz więcej możliwości pracy mobilnej. 
Dzięki obsłudze funkcji Apple® AirPrint®, Google 
Cloud Print™, dodatkowi usługi druku Xerox® 
dla systemu Android™ oraz technologii Mopria® 
można drukować wiadomości e-mail, zdjęcia 
i ważne dokumenty z wielu różnych urządzeń 
przenośnych — od razu i bez konieczności 
wykonywania skomplikowanych czynności 
konfiguracyjnych. 

Niesamowita jakość obrazu
Każda firma, niezależnie od profilu, doceni nasze 
najnowsze innowacje w dziedzinie jakości druku 
kolorowego.

• Unowocześniony toner. Oba modele (Phaser 
6510 i WorkCentre 6515) wykorzystują 
nasz nowy toner Xerox® EA, który został 
zaprojektowany w celu zapewnienia lepszego 
odwzorowania punktów i zmniejszenia ilości 

odpadów toneru. A ponieważ topi się on 
w niższej temperaturze, pozwala także na 
oszczędność energii.

• Zadziwiająca rozdzielczość. Mniejsze drobiny 
toneru umożliwiają uzyskanie drobniejszych 
szczegółów, a natywna rozdzielczość 
1200 x 2400 dpi nadaje wydrukom precyzyjny 
i wyrafinowany wygląd, dzięki czemu 
przyciągają uwagę.

• Wierne kolory. Symulacje kolorów jednolitych 
zgodnych z paletą barw PANTONE® Colour 
i technologia korekcji kolorów firmy Xerox® 
zapewnia rezultat zgodny z oczekiwaniami.

Wydajna obsługa
Dzięki wysokiej wydajności urządzenia sprawnie 
realizują codzienne zadania, co pozwala firmie na 
rozwój i przetrwanie.

• Wielofunkcyjna produktywność. Niewielkie 
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 
6515 pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć 
koszty materiałów eksploatacyjnych, ponieważ 
łączy funkcje kopiarki, drukarki, skanera 
kolorowego i faksu w jednym urządzeniu 
o przystępnej cenie.

• Fantastyczna wydajność. Dzięki miesięcznej 
wydajności 50 000 stron i prędkości druku do 
28 str./min oba urządzenia świetnie spełniają 
potrzeby rosnących firm. 

• Dłuższe drukowanie. Opcjonalna druga 
taca papieru pozwala na załadowanie 
550 dodatkowych arkuszy, dzięki czemu można 
dłużej drukować bez przerw.

• Oszczędność czasu. Urządzenie WorkCentre 
6515 równocześnie skanuje obie strony 
dokumentów dwustronnych z prędkością do 
37 obrazów na minutę.

• Sprawne skanowanie. Dzięki funkcji podglądu 
skanowania można zobaczyć zeskanowany plik 
przed wysyłką, usunąć niepotrzebne strony, 
sprawdzić dokładność i oszczędzić cenny czas – 
a to znacząco zwiększa produktywność. 

Oszczędzająca czas administracja
Czas to pieniądz, a te urządzenia są tworzone 
w celu uproszczenia i zautomatyzowania 
czasochłonnych zadań, które często obniżają zyski. 

• Obsługa przez panel dotykowy. Nasz 
najnowszy panel sterowania z kolorowym 
ekranem dotykowym oferuje aplikacje i 
jest obsługiwany jak tablet, za pomocą 
gestów i dotyku wieloma palcami. Można go 
dostosować odpowiednio do przepływu pracy, 
a dzięki znanym ze smartfonów ruchom i 
gestom nawigacja jest intuicyjna.1

• Jednostka połączona z chmurą. Wystarczy 
kilka prostych kroków, aby drukarka 
wielofunkcyjna była gotowa do skanowania 
lub drukowania bezpośrednio z chmury². 
Urządzenia obsługują skanowanie do poczty 
e-mail, protokół FTP, sieci, a także bardziej 
prozaiczne – takie jak wbudowane gniazda USB 
na panelu przednim i tylnym.

• Łatwe zarządzanie. Zaprojektowany od nowa 
wbudowany serwer sieci Web jest łatwy w 
użyciu i responsywny, dlatego można łatwo 
zarządzać drukarką lub drukarką wielofunkcyjną, 
będąc przy biurku lub w drodze.

• Bezpieczeństwo. Trzymaj wrażliwe dokumenty 
z dala od niepowołanych odbiorców dzięki 
najnowocześniejszym funkcjom zabezpieczeń, 
takim jak IPsec, SNMPv3, filtrowanie IP i 
drukowanie zabezpieczone.

 
1 Tylko model WorkCentre 6515
²  Wymaga obsługi aplikacji Xerox® Mobile Link App do systemu iOS® lub 

Android™, funkcja dostępna od początku 2017 r.

Bezustanne dążenie. Bezproblemowa produkcja.

Tak się buduje firmę. Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox® Phaser® 6510 i kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 6515 – gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. 
Fantastyczna jakość obrazu, nieskomplikowana łączność, wbudowane funkcje zapewniające wysoką 
produktywność i niezawodność, na której możesz polegać, za cenę, która nie przekracza budżetu.



Liczy się kolor
Badania wykazują, że kolor przyciąga uwagę. 

82%  Wydłużenie czasu 
przyciągnięcia uwagi dzięki 
kolorze. 

80%  Wzrost zainteresowania 
tekstem wydrukowanym w 
kolorze. 

39%  Lepsze zapadanie w pamięć 
w porównaniu do wydruków 
czarno-białych. 

55%  Większe prawdopodobieństwo 
wybrania w pierwszej 
kolejności przesyłki 
wydrukowanej w kolorze. 

Aby zobaczyć, jak kolor wpływa na wyniki, 
odwiedź stronę www.xerox.com/ColourCounts.

Źródła: 
Badania: Loyola College, Maryland, USA, autorzy prof. 
Ellen Hoadley, prof. Laurette Simmons i prof. Faith Gilroy, 
Case & Company, Management Consultants. Bureau 
of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz 
Motivation, Inc., Southern Illinois. 
Materiał publikowany: The Persuasive Properties of Colour, 
Marketing Communications; What’s Working in Direct 
Marketing. How to Use Colour to Sell, Cahners Publishing 
Company. Grasp Facts Fast with Colour Copying, Modern 
Office Procedures.

Aplikacja Xerox® Mobile Link1

Ta darmowa aplikacja umożliwia skanowanie, wysyłanie wiadomości e-mail i faksowanie z telefonu lub 
tabletu, a także wysyłanie danych i drukowanie z magazynu w chmurze oraz tworzenie wywoływanych 
jednym dotknięciem procedur realizowanych następnie przez urządzenie mobilne i urządzenie 
wielofunkcyjne. Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie www.xerox.com/MobileLink.
1 Dostępność od początku 2017 r.

1
Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik 
dokumentów na 50 arkuszy obsługuje rozmiary nośników 
od 139,7 x 139,7 mm do 216 x 356 mm. Wydajne 
funkcje skanowania obejmują tworzenie plików PDF 
z możliwością wyszukiwania (dzięki wbudowanej 
technologii OCR), a także funkcje skanowania do 
poczty e-mail, skanowania sieciowego i skanowania 
bezpośrednio do aplikacji.

2
Urządzenie WorkCentre 6515 zawiera najnowszy interfejs 
wielodotykowy, dzięki któremu można je obsługiwać jak 
telefon komórkowy.

3
Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom 
szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej 
skanować.

4
Regulowana taca boczna na 50 arkuszy mieści nośniki o 
rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

5
Taca 1 na 250 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 76 x 
147 mm do 216 x 356 mm.

6
Opcjonalna taca 2 na 550 arkuszy zwiększa łączną 
pojemność do 850 arkuszy w celu zapewnienia dłuższego 
czasu działania i nieprzerwanego drukowania.

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 6515 korzysta z niezwykłej wydajności 
mechanizmu drukarki Xerox® Phaser® 6510, a przy tym oferuje wszechstronny zestaw narzędzi 
zwiększających wydajność, zaprojektowanych w celu zapewnienia najwyższej sprawności 
użytkowników i firmy.
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©2016 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, 
Phaser® i WorkCentre® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation 
ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN i DNI). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są 
zarejestrowanymi znakami w USA. Informacje w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 11/16 BR19318 65XBR-01JA

Zarządzanie urządzeniami
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, 
Apple® Bonjour®

Sterowniki druku
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa czcionek 
136 czcionek PostScript; 88 czcionek PCL

Obsługa nośników
Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik 
dokumentów: papier dokumentowy 60 –125 g/m2; Taca boczna i 
taca 1 i 2: papier dokumentowy – papier okładkowy 60 – 220 g/m2

Typy nośników
Papier dokumentowy, papier zwykły, karton, papier 
niestandardowy, koperty, karton błyszczący, dziurkowany, etykiety, 
papier firmowy, karton lekki, karton lekki błyszczący, z nadrukiem, 
makulaturowy

Warunki pracy
Temperatura: Przechowywanie: -20º do 40ºC; Praca: 5º do 32ºC; 
Wilgotność: 15% do 85%; Poziom ciśnienia akustycznego: 
Phaser 6510: Drukowanie: 51,9 dB(A), Gotowość: 24,9 dB(A); 

WorkCentre 6515: Drukowanie: 52,5 dB(A), Gotowość: 26,3 dB(A); 
Poziom mocy akustycznej: Drukowanie: Phaser 6510: do 6,76 B, 
Gotowość: do 4,0 B; WorkCentre 6515: do 6,84 B, Gotowość: do 
4,25 B; Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)): Phaser 6510: od 
26 sekund; WorkCentre 6515: od 27 sekund 

Parametry elektryczne
Zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz; Zużycie energii: Phaser 
6510: Drukowanie: 350 W, Gotowość: 44 W, Uśpienie: 1,0 W; 
WorkCentre 6515: Drukowanie: 370 W, Gotowość: 52 W, 
Uśpienie: 1,2 W; ENERGY STAR® (konfiguracje DN i DNI) 

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Waga: 23,8 kg; Phaser 
6510DNI: 420 x 499 x 347 mm; Waga: 23,8 kg; WorkCentre 
6515: 420 x 506 x 500 mm; Waga: 30,7 kg; Opcjonalna taca 2: 
420 x 465 x 150 mm; Waga: 6,7 kg

Certyfikaty
Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiały eksploatacyjne
Kasety z tonerem o bardzo dużej pojemności:
Niebieskozielony: 4300 stron standardowych1 106R03693
Purpurowy: 4300 stron standardowych1 106R03694
Żółty: 4300 stron standardowych1 106R03695

Kasety z tonerem o dużej pojemności:
Czarny: 5500 stron standardowych1 106R03488
Niebieskozielony: 2400 stron standardowych1 106R03485
Purpurowy: 2400 stron standardowych1 106R03486
Żółty: 2400 stron standardowych1 106R03487

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:
Czarny: 2500 stron standardowych1 106R03484
Niebieskozielony: 1000 stron standardowych1 106R03481
Purpurowy: 1000 stron standardowych1 106R03482
Żółty: 1000 stron standardowych1 106R03483

Elementy do rutynowej konserwacji:
Bęben czarny: 48 000 stron2 108R01420
Bęben niebieskozielony: 48 000 stron2 108R01417
Bęben purpurowy: 48 000 stron2 108R01418
Bęben żółty: 48 000 stron2 108R01419
Kaseta na zużyty toner: 30 000 stron2 108R01416

Wyposażenie opcjonalne
Podajnik na 550 arkuszy  097S04765
Adapter sieci bezprzewodowej  497K16750

1 Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą 
ISO/IEC 19798. Rezultaty będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.
2 Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/
Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Xerox® Phaser® 6510 i Xerox® WorkCentre® 6515

Dane techniczne 
urządzenia Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Prędkość Do 28 str./min w trybie kolorowym i czarno-białym (A4)

Wydajność 
miesięczna1 Do 50 000 stron / miesiąc1

Obsługa papieru
Wejście papieru Standardowo Nie dotyczy

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DADF):  
50 arkuszy: Rozmiary niestandardowe: 139,7 x 139,7 mm do 216 x 356 mm

Taca boczna: 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Taca 1: 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 147 mm do 216 x 356 mm

Opcjonalne Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 191 mm do 216 x 356 mm

Wyjście papieru 150 arkuszy

Automatyczne drukowanie 
dwustronne

Nie dotyczy Standardowo Nie dotyczy Standardowo

Drukowanie i 
kopiowanie
Rozdzielczość Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi; Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi

Czas drukowania pierwszej strony Zaledwie 12 s w kolorze i czerni

Czas skopiowania pierwszej strony Nie dotyczy Zaledwie 12 s w kolorze i czerni

Procesor / pamięć 733 MHz / 1 GB 1,05 GHz / 2 GB

Łączność Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 3.0 Łącze Ethernet 
10/100/1000Base-T, Wi-Fi 
802.11n, Wi-Fi Direct, port 
USB 3.0

Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 3.0 Łącze Ethernet 
10/100/1000Base-T, Wi-Fi 
802.11n, Wi-Fi Direct, port 
USB 3.0

Języki opisu strony Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Funkcje drukowania Symulacje kolorów jednolitych zgodnych z paletą barw PANTONE® Colour, kilka arkuszy na stronie, dopasowanie do strony, drukowanie broszury, praca w czerni, okładki/przekładki, 
drukowanie plakatu, znaki wodne, nakładki, arkusze wstęgi, tryb roboczy, drukowanie zabezpieczone, drukowanie próbne, drukowanie osobiste, drukowanie zapisanych prac, układanie 
w pamięci RAM

Aplikacje i 
drukowanie 
mobilne

Standardowo Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Darmowe 
pobieranie

Dodatek usługi druku Mopria®, aplikacja Xerox® Mobile Link, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™

Opcjonalne Adapter rozwiązań druku bezprzewodowego Xerox® (z obsługą 
Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 i Mopria; więcej 
informacji na stronie www.xerox.com/WPSA)

Nie dotyczy Adapter rozwiązań druku bezprzewodowego Xerox® (z obsługą 
Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 i Mopria; więcej 
informacji na stronie www.xerox.com/WPSA)

Nie dotyczy

Skanowanie Standardowo

Nie dotyczy

Miejsca docelowe: Skanowanie do poczty e-mail (lokalna książka adresowa lub integracja z 
protokołem LDAP, SMTP), sieć (za pośrednictwem FTP/SMB), urządzenie pamięci USB, WSD, 
aplikacja (TWAIN/sieć), WIA (skanowanie WSD), Mac w wersji 10.9 lub nowszej (sieć/Mac 
ICA), komputer sieciowy (SMB/FTP), wiele miejsc docelowych w jednej pracy skanowania; 
Formaty pliku: JPG, TIFF (jedno- i wielostronicowy), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania za 
pomocą zintegrowanej technologii OCR; Funkcje: Rozdzielczość optyczna do 600 x 600 dpi, 
kolor 24-bitowy / skala szarości 8-bitowa

Opcjonalne Szereg rozwiązań dostępnych za pośrednictwem partnerów Xerox Alliance Partners

Faks
Funkcje faksu3

Nie dotyczy

33,6 Kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG, rozgłaszanie (do 200 miejsc docelowych), 
opóźniony start (do 24 godzin), wykrywanie wzorów dzwonienia, książka adresowa 
faksu (do 200 wpisów szybkiego wybierania), przekazywanie faksów na pocztę e-mail, 
przekazywanie faksów i drukowanie lokalne, odbiór odpytywania, odrzucanie niechcianych 
faksów, bezpieczny odbiór faksu

Zabezpieczenia
 Standardowo

Secure HTTPS (TLS), IPsec, uwierzytelnianie 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrowanie adresów IP, 
druk zabezpieczony, SNMPv3, LDAP (SASL)

Secure HTTPS (TLS), IPsec, uwierzytelnianie 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrowanie adresów IP, 
druk zabezpieczony, bezpieczny odbiór faksów, SNMPv3, LDAP (SASL), uwierzytelnianie 
sieciowe, uwierzytelnianie Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)

1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane. 2 W zależności od urządzenia mobilnego, wersji czy dostawcy – urządzenie mobilne może wymagać pobrania darmowej aplikacji ze sklepu.  
3 Wymagana analogowa linia telefoniczna.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na naszą stronę www.xerox.com/office

www.xerox.com/WPSA

