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Färgstark, enkel att använda och värdespäckad

SKRIV UT

Vad har de här två 
produkterna 
gemensamt?

Enastående färglaserkvalitet tack vare 
Xerox egna EA-HG tonerteknik, som ger 

utskrifterna överlägsen detaljrikedom 
och klarhet. 

www.xerox.com/office

Phaser 6180 Phaser 6180MFP

SKRIV UT

KOPIERA

SCANNA

FAXA

SKICKA 
E-POST

Färgens effekter
Färg attraherar, förklarar och säljer. 

Det är ett av de mest effektiva 
affärsverktygen som finns.

FÄRG

Exklusiva färgverktyg, 
vardagspris

Också företag med stram budget kan 
njuta av utomordentlig färgkvalitet.

VÄRDE

Utformad för att passa 
alla kontor

Enheterna är enkla att ansluta till nätver-
ket och passar perfekt i arbetsgrupper 

med både PC- och Mac-användare.

LAGSPELARE
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* Genomsnittliga standardsidor. Antal utskrifter enligt ISO/IEC 
19798. Antal utskrifter varierar beroende på förekomst av bilder, 
täckningsgrad och utskriftsläge. 

Övervakning
CentreWare® IS inbyggd webbserver, 
CentreWare Web, PrintingScout™, 
MaiLinX e-post-aviseringar

Skrivardrivrutiner
Windows® 2000/ 2003 Server/XP/XP 
Home Edition (SP1 eller senare)/Vista, 
Mac OS® X version 10.2 eller senare, 
Solaris 8, 9, 10, HPUX 11.0, AIX 
4.3.3, Turbolinux 10 Desktop, RedHat 
Enterprise Linux ES (version 3, 4), SuSe 
Linux 9.2, 9.3 Professional, Fedora Core 1, 
YellowDog 3.x

Stöd för teckensnitt
PostScript®-teckensnitt: 136;  
PCL®-teckensnitt: 81

Pappershantering
Alla magasin: 65–220 g/m2; Dubbelsidig 
utskrift: 65–163 g/m2

Automatisk dokumentmatare: 65–120 g/m2

Mediatyper: Vanligt papper, kuvert, etiketter, 
OH-film, tjockt papper, blankt bestruket

Färgstandarder
PANTONE®-godkända simuleringar av 
solida färger, färgkorrigering, ICC-profil

Användningsmiljö
Temperatur: Lagring: 0–35 °C
Drift: 10–32 °C
Relativ fuktighet: 15–80 %
Ljudtrycksnivåer: Drift: 51,6 dB(A), 
Vänteläge: 26,8 dB(A)
Ljudeffektnivåer: Drift: 6,59 B,
Vänteläge: 4,18 B

Elförsörjning
Strömförsörjning: 220–240 V 
växelström, 50/60 Hz

Effektförbrukning: 
220–240 V AC: Vänteläge: 68,9 W
Utskrift: 410 W, Energisparläge: 6,3 W
ENERGY STAR®-godkänd

Mått (BxDxH)
6180: 
400 x 493 x 470 mm; 
Vikt: 6180N: 27,2 kg, 
6180DN: 28,3 kg 
6180MFP: 
460 x 570 x 730 mm; 
Vikt: 6180MFP/N: 40 kg, 
6180MFP/D: 41 kg

Certifi ering
FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Listed 
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-märkt 
enligt direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC 
och 1999/5/EC, RoHS-direktivet 2002/ 
95/EC, WEEE-direktivet 2002/96/EC

**tillgänglig december 2007

Phaser 6180N Phaser 6180DN Phaser 6180MFP/N Phaser 6180MFP/D
Hastighet 20 sid/min i färg / 25 sid/min i svartvitt 20 sid/min i färg / 30 sid/min i svartvitt
Maximal utskriftsvolym 60 000 sidor per månad1

Pappershantering
Pappersinmatning Standard Magasin 1 (MPT): 150 ark; anpassade pappersstorlekar: 76,2 x 127 mm till 220 x 355,6 mm

Magasin 2: 250 ark; Anpassade pappersstorlekar: 148 x 210 mm till 220 x 355,6 mm

Tillval Magasin 3: 550 ark, anpassade papperstorlekar: 148 x 210 mm till 220 x 355,6 mm
Dokumentmatare – Automatisk dokumentmatare: 50 ark; 

anpassade papperstorlekar: 148 x 210 mm till 220 x 355,6 mm

Pappersutmatning 300 ark
Dubbelsidig utskrift Tillval Standard Tillval Standard
Kopiering
Kopieringshastighet

– Upp till 7 sid/min i färg, 20 sid/min i svartvitt

Första sidan – Endast 20 sekunder i färg, 11 sekunder i svartvitt

Upplösning (max) – 600 x 600 dpi
Kopieringsfunktioner – Sortering, förminskning/förstoring, ID-kortskopiering, affi sch
Utskrift  
Tid för första sidan ut

Endast 10 sekunder (färg)

Upplösning (max) 600 x 600 x 4 dpi
Processor 400 MHz
Minne (standard/max) 128 MB / 1 152 MB 384 MB / 1 408 MB

Anslutningar 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, parallell. Tillval: multiprotollsnätverkskort, trådlöst nätverkskort
Sidbeskrivningsspråk PCL® 6-emulering, Adobe® PostScript® 3™

Utskriftsfunktioner Häftesutskrift2, omslag2, separeringssidor, separering av 
OH-fi lm, fl era sidor per ark, vattenmärken2, affi schutskrift2, 

banderoller2, passa in på sidan

Vattenmärken/överlägg, affi scher, häften, fl era sidor per ark, 
omslag/separeringssidor, banderoll, hoppa över tomma sidor, 

provutskrift, säker utskrift, försortering i minnet

Tillägg 3 Säker utskrift, provutskrift, försortering i minnet –
Skanning
Skanningsdestinationer

– Scanna till datorprogram (USB), Scanna till server (FTP), Scanna till 
dator (med SMB), Scanna till e-post

Skanningfunktioner – JPEG, TIFF, PDF, färgscanning, Xerox Scan to PC®-program (tillval)

Faxning 
Faxfunktioner

– Direktfax (33,6 Kbps med MMR-/MR-/MH-, JBIG-, JPEG-komprimering), 
nätverksfax skydd mot skräpfax, minnesfax, säker mottagning, 

fördröjd fax, färgfax, snabbval, gruppsändning

Garanti Ett års på plats-garanti Ett års på plats-garanti4
1 Utskriftsvolym jämnt fördelad över 30 dagar    2 Nås via PCL-drivrutin    3 Kräver minst 256 MB RAM    4 Produkter köpta med “PagePack”-avtal har ingen garanti. Se serviceavtalet 
för fullständig information om det förbättrade servicepaketet.

För ytterligare information, ring 
00 800 9000 9090 eller gå till 
www.xerox.com/offi ce

Förbrukningsmaterial
Standard-utskriftskassett:*
Svart: 3 000 sidor 113R00722
Cyan: 2 000 sidor 113R00719
Magenta: 2 000 sidor 113R00720
Gul: 2 000 sidor 113R00721
Högkapacitets-utskriftskassett:*
Svart: 8 000 sidor 113R00726
Cyan: 6 000 sidor 113R00723
Magenta: 6 000 sidor 113R00724
Gul: 6 000 sidor 113R00725

Funktioner
550-arks dokumentmatare-

Phaser 6180MFP  097S03833
Phaser 6180  097S03744

256 MB Phaserminne  097S03743
512 MB Phaserminne  097S03635
Automatisk dubbelsidig 

utskriftsenhet  097S03746
Scan to PC Desktop, SE

Small Business Edition 097S03739
Multiprotokollsnätverkskort - 

Phaser 6180MFP 097S03745**
Phaser 6180 097S03773

Trådlöst nätverkskort - 
Europeisk nätenhet 097S03741
Brittisk nätenhet 097S03742
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utskrif t   kopiering   scanning   faxning   e-post

Phaser® 6180 / 6180MFP

Avancerad färg 
 på enkelt sätt

www.xerox.com/office
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Snygga utskrifter
Vill du imponera? Om du vill ha enastående utskriftskvalitet 
passar dessa enheter perfekt. 

• Med upplösningen 600 x 600 x 4 dpi får du fantastiska 16 
färgnyanser per bildpunkt, vilket ofta upplevs som högre 
utskriftskvalitet än många 2400 dpi-enheter.

• EA-HG tonerteknik, med partiklar utformade så att de har samma 
storlek och form, ger utskrifterna överlägsen detaljrikedom och 
klarhet. Det är samma högkvallitetstoner som används i våra 
professionella färgskrivare och multifunktionssystem för grafisk 
formgivning.

• Äkta Adobe® PostScript® 3™ säkerställer att jobben skrivs ut precis 
som de ska varje gång.

• PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Xerox 
färgkorrigeringsteknik och enkla kalibreringsverktyg ger 
automatiskt rätt färg eller ger möjlighet att fininställa färgerna för 
speciella tillämpningar.

Färgskrivaren Phaser 6180 ger snabb utskrift, enastående 
färgkvalitet och ojämförligt enkelt handhavande. 
Multifunktionsskrivaren Phaser 6180MFP har dessutom 
avancerad kopiering, scanning och faxning, alla verktyg du 
behöver för att få mera gjort med optimal effektivitet.

Phaser 6180MFP 
multifunktionsfärgskrivare

Phaser® 6180 
färgskrivare 

Xerox erbjuder ett stort urval färgenheter, av stort 
värde för hårt belastade små och medelstora företag, 
var och en utformade för att hantera dina behov av 
kontorsdokument med fart och precision:

Phaser 6180 och 6180MFP har enkla färgmanipulerings-
verktyg på skärmen, vilket gör det enkelt att försäkra dig 
om att de färger du vill ha är de färger du får. 
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Full fart
Kraftfulla multifunktionsprestanda som 
lätt håller jämna steg med hela kontorets 
arbetsbelastning.

• En utrymmesbesparande enhet gör jobbet för 
fyra fristående maskiner genom att kombinera 
kraftfull utskrift, kopiering, scanning och 
faxning.

• Snabba färgutskrifter med upp till 20 sid/min 
gör att hela arbetsgruppen kan utnyttja 
fördelarna med färg utan att tappa farten. 

• Svartvitt skrivs ut med upp till hela 30 sid/min 
oavsett hur stort eller komplicerat jobbet är, 
tack vare en 400 MHz-processor och 384 MB minne 
(utbyggbart till 1 408 MB). 

• Skanning med upp till 7 färg- eller 20 svartvita scanningar 
per minut gör att det går snabbt att komma från papper till 
digital form.

• Direktfax med nätverksfax ger upplösning upp till 400 
x 400 dpi och har JBIG-komprimering för snabbare 
överföringar.

Öka takten
Laserskrivaren Phaser 6180 får jobbet gjort 
snabbt. Mycket snabbt.

• Med en utskriftshastighet på upp till 20 sid/min 
i fullfärg får dina alster färgstarkt liv utan att du 
behöver dra ned på takten.

• Skriv ut i svartvitt, också komplicerade eller 
stora jobb, med upp till hela 25 sid/min tack 
vare en kraftfull 400 MHz-processor och 128 
MB minne (utbyggbart till 1 152 MB).

• Första sidan är klar efter bara 10 sekunder, 
vilket innebär att jobbet är klart innan du hinner 
fram till skrivaren.

• En utskriftsvolym om 60 000 sidor per månad 
kan enkelt klara av behovet av en stadig ström 
av kontorsdokument.

• Många anslutningsmöjligheter, Ethernet, USB, 
parallell och tillvalet trådlöst, ger kraft att klara 
av arbetsgruppens mångskiftande behov. 

utskrift utskrift kopiering scanning faxning e-post

En intuitiv kontrollpanel gör det enkelt att 
använda kopierings-, fax-, e-post- och 
skanningsfunktionerna, och där visas även 
jobbstatus och tonernivåer.

Kopiering med en knapptryckning gör det 
snabbt och enkelt att bara ta en kopia utan 
att behöva navigera i någon meny.

Phaser 6180 Phaser 6180MFP
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Jobba hårt, skriv ut (och kopiera, 
scanna, faxa och skicka e-post) enkelt 
Från installation till vardagsbruk har de här maskinerna en 
mängd funktioner som gör livet på kontoret enklare.

• Hela installationen går på några minuter, tack vare det 
avancerade Phaser-installationsprogrammet.

• Kontrollera utskriftsjobbens status, hantera fax-adressboken 
(6180MFP) och få snabb tillgång till online-support direkt från 
skrivbordet med CentreWare® IS interna webbserver.

• Professionella layoutfunktioner som till 
exempel flera sidor per ark, affischer, häften 
och ID-kortkopiering (6180MFP) ökar 
dokumentalternativen. 

• Inbyggt stöd för Apple Bonjour™ (standard) och de ingående 
Mac-drivrutinerna gör alla i blandade PC/Mac-miljöer glada.

• Popup-meddelanden visas direkt på din skärm om några 
utskriftsproblem inträffar, tack vare PrintingScout®-
aviseringar.

• Phaser 6180/Phaser 6180MFP är mycket tysta skrivare vilket 
befrämjar ergonomi och arbetstrivsel. 

Phaser® 6180 / 6180MFP

Kraftfulla scanningslösningar

Phaser 6180MFP förvandlar pappersdokument 
till ultraportabla digitala filer som effektivt 
går att dela, ordna och arkivera. 

• Express Scan Manager (standard) gör det enkelt 
att ange  standardparameterar, som till exempel 
bildtyp, scanningsupplösning, pappersstorlek och 
destination, för snabbare, enklare skanning.

• Välj bland flexibla dokumentspridningsalternativ 
som till exempel scanna till e-post (SMTP), scanna 
till server (FTP) och scanna till dator (med SMB-
nätverksprotokoll).

• Hämta e-postadresser direkt till den 
enhetsbaserade adressboksredigeraren, så får du 
tillgång till adresserna direkt från frontpanelen 
när du skickar skannade bilder.

• Spara scannade dokument i branschens 
standardfilformat PDF, JPEG eller TIFF. 

• Hantera dokument och konvertera scannade 
bilder till redigerbar text med programmet Scan to 
PC Desktop® (tillval).

www.xerox.com/office

Passar ditt kontor

 1  I 150-arks standard-Magasin 1 (MPT) ryms ett stort urval av anpassade media och 
storlekar.

 2  I 250-arks standard-Magasin 2 matas tillförlitligt pappersvikter upp till 220 g/m2 och 
anpassade storlekar.

 3  Som tillval finns ett 550-arks Magasin 3 som ökar den totala papperkapaciteten till hela 950 ark.

 4  Den automatiska dokumentmataren (6180MFP) gör att du kan scanna och faxa flersidiga 
dokument med upp till 50 ark.

 5  Med dubbelsidig utskrift (tillval) sparar du tid och pengar (standard på D och DN).

 6  Standardminnet 348 MB  (utbyggbart till 1 408 MB) för 6180MFP och 128 MB (utbyggbart 
till 1 152 MB) för 6180 gör att alla funktioner går snabbare. 

 7  Lättåtkomlig frontlucka ger enkel tillgång till de enkelt utbytbara utskriftskassetterna. 
Välj högkapacitetskassetterna om du vill spara pengar och få färre avbrott. Du kan välja 
standardkassetterna om utskriftsbelastningen är mindre. 
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Flera sidor på samma ark sparar papper
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