Xerox® WorkCentre™ 6655
A4
Kleur
Multifunctionele printer

Xerox WorkCentre™ 6655
Multifunctionele kleurenprinter
®

De manier waarop u wilt werken.

De zakelijke kosten gaan flink
omlaag wanneer u in de juiste
technologie investeert.
Wat u nodig hebt, is een oplossing
waarmee u zich volledig op uw
kerntaken kunt focussen, zonder
dat u zich druk hoeft te maken
over de technologie die dat
mogelijk maakt.
En voor het verbeteren van
inefficiënte werkmethoden
op kantoor zouden kleine
en middelgrote bedrijven
toegang moeten hebben tot de
oplossingen die doorgaans alleen
aan grotere ondernemingen
voorbehouden zijn.
Daarom is onze baanbrekende
Xerox ConnectKey -Technologie
nu beschikbaar in een machine
waarmee zelfs de kleinste
bedrijven hun grootste
uitdagingen het hoofd kunnen
bieden.
®

®

Nieuw: de Xerox WorkCentre™ 6655
multifunctionele kleurenprinter.
®

Voordelen voor uw bedrijfsresultaat.
Uw bedrijf wil met zijn investeringen een positief rendement behalen.
Daarom is het Xerox WorkCentre™ 6655 uitgerust met innovatieve tools die
het printbeheer vereenvoudigen en meer mogelijkheden bieden om de kosten
laag te houden.
®

• Geen overbodige prints. De
opdrachtwachtrij zorgt ervoor dat
documenten pas worden geprint nadat
de gebruiker ze op de machine zelf heeft
vrijgegeven.
• Pas de printerdriver-instellingen aan
voor besparingen en efficiëntie. Kies
bijvoorbeeld N-up als standaardinstelling,
om meerdere pagina's op één pagina
te printen.
• Vereenvoudigde facturering. Geef
tellerstanden automatisch door en
automatiseer de aanvulling van
verbruiksmaterialen. Het WorkCentre 6655
kan op het netwerk worden aangesloten om
het factureringsproces te stroomlijnen.
• Print verantwoord. Onze printerdriver is
standaard ingesteld op dubbelzijdig printen.

• Lager energieverbruik, hogere
besparingen. Met voor ConnectKey
geschikte multifunctionele printers
kunt u aanzienlijke kostenbesparingen
realiseren. Ze zijn namelijk compatibel
met oplossingen voor energiebeheer,
zoals Cisco® EnergyWise, waarmee het
energieverbruik kan worden gemeten en
afgesteld.
• Beheer van machinegebruik. Met
rapporten van Xerox® Standard Accounting
krijgt u meer controle over de kosten van
alle machinefuncties. Voor grotere kantoren
bieden de geavanceerde oplossingen van
Xerox Alliance Partners zelfs nog handigere
tools voor het beheren en bijhouden van
het gebruik.

Houd uw kosten onder controle.
Met behulp van gebruikersrechten
kunt u de toegang tot printfuncties per
gebruiker, per groep, per tijdstip van de
dag of per applicatie beperken. U kunt
bijvoorbeeld instellen dat alle Microsoft®
Outlook®-e-mails automatisch zwart-wit
worden geprint en alle PowerPoint®presentaties in kleur.
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Een betere werknemer is er niet.
Blijf niet alleen bij – loop voorop. Met Xerox ConnectKey -Technologie vormt
het WorkCentre™ 6655 een nieuw ijkpunt voor optimale kantoorefficiëntie. Alles
verloopt automatisch, van standaardtaken tot ingewikkelde workflows. En met de
indrukwekkende kleuren geeft u uw belangrijke documenten extra impact.
®

• Ultramoderne gebruikersinterface
met kleurenaanraakscherm. Met de
vertrouwde look-and-feel van Xerox en
de intuïtieve en duidelijke pictogrammen
waarmee alle belangrijke functies direct
vanaf het beginscherm toegankelijk zijn.
• Scannen met één druk op de knop. Met
de functie Eén druk op de knop kunt u aan
de interface van het kleurenaanraakscherm
een speciale, gemakkelijk te vinden scan
button toevoegen. Wijs aan deze scan
button een specifieke scanworkflow toe
om documenten snel te verspreiden en
archiveren.
• Uw opdracht, uw prioriteit. Print Around
maakt een einde aan printvertragingen,
door opdrachten waarvoor iets speciaals
nodig is (bijvoorbeeld ander papier) even te
parkeren en gewoon door te gaan met de
volgende opdracht in de wachtrij.
• Uitvoer in hoge resolutie, documenten
met veel impact. De printresolutie van
2400 x 600 dpi produceert levendige,
opvallende kleurenafbeeldingen en
haarscherpe tekst.

Vergroot uw mogelijkheden
Of u uw gescande documenten nu in uw
kantoornetwerk of in een gehoste cloud op het
internet beheert, vanaf elk WorkCentre 6655
hebt u rechtstreeks toegang tot scanworkflowoplossingen dankzij de kracht van Xerox®
Workflow Solutions*, gebaseerd op ons Xerox
Extensible Interface Platform®.
• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® of
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft®
SharePoint of Xerox® DocuShare® en andere
Windows®-mappen. U kunt niet alleen
bestanden opslaan en PDF's maken, maar
documenten ook automatisch converteren
naar intelligente, gestructureerde data
met behulp van eenvoudige tools voor het
benoemen en doorsturen van bestanden.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Hiermee kunt u eenvoudig, veilig en op schaal
scannen naar populaire cloudgebaseerde
opslagplaatsen als Google Docs™, SalesForce.
com, Office 365 en Dropbox™ met behulp van
op maat gemaakte workflows die optimaal
gebruikmaken van onze Xerox Extensible
Interface Platform-technologie.
Ga voor meer informatie over
Xerox® Workflow Solutions naar
www.office.xerox.com/software-solutions.
* Optionele oplossingen kunnen per regio variëren.
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®

Geavanceerde gegevensbescherming.
Bedrijfsgegevens vormen de levensader van uw bedrijf. Bescherm ze dus met
de meest uitgebreide reeks van functies, technologieën en oplossingen van de
meest betrouwbare, toonaangevende bedrijven in de beveiligingsbranche.

• Beveilig uw vertrouwelijke informatie.
Bescherm alle gevoelige gegevens met
versleutelde PDF-bestanden voor scannen,
versleuteling van de harde schijf in
overeenstemming met de 256-bits AES
FIPS 140-2 standaard en Image Overwrite
met een drievoudig schoonmaakproces
voor totale verwijdering van alle
datafragmenten.
• Voorkom onbevoegde toegang. Voorkom
onbevoegde toegang tot de machine door
gebruik te maken van netwerkverificatie
met of zonder handige verificatie
via magneetstriplezers of lezers voor
contactloze pasjes of smartcards (CAC/PIV/
.NET), Xerox® gebruikersrechten, op rollen
en functieniveau gebaseerde aanmelding
en IP-filtering.
• Proactief bedreigingenbeheer. Controleert
op nieuwe kwetsbaarheden en geeft zo
nodig patches uit om ervoor te zorgen
dat uw machines up-to-date blijven en
uw gegevens veilig zijn. Bovendien kunt u
actuele updates ontvangen via RSS-feeds
en op de hoogte blijven via
www.xerox.com/security.

• Voldoe aan de regelgeving.
WorkCentre 6655-machines voldoen aan
de meest recente beveiligingsnormen
binnen elke branche, waaronder overheid,
financiële instellingen en gezondheidszorg.
Hiertoe behoren Common Criteria
(ondergaat evaluatie), HIPAA, de Britse
Data Protection Act, COBIT en nog vele
andere. Deze machines kunnen aan elke
norm voldoen met beschikbare controles die
aan uw behoeftes voldoen.
• Volledige zichtbaarheid. Voorkom IPdiefstal en garandeer onweerlegbaarheid
door voor volledig zicht in de machine
en het netwerk te zorgen. Dankzij
beveiligingsbeleidbeheer en het bijhouden
van alle activiteiten op de machine met
Audit Log weet u precies wie wanneer
toegang tot wat heeft gehad.
• Beveiligd afdrukken. Deze functie vereist
dat gebruikers een wachtwoord invoeren
om te kunnen printen. Documenten die niet
binnen een bepaalde tijd worden geprint,
worden verwijderd.

Sterke partnerschappen
In de WorkCentre 6655 machines is
McAfee®-technologie geïntegreerd,
wat heeft geresulteerd in de eerste
multifunctionele printers in de branche
die zichzelf beschermen tegen mogelijke
bedreigingen van buitenaf. McAfee’s
whitelisting-technologie zorgt ervoor
dat op uw machines alleen veilige,
vooraf goedgekeurde bestanden
worden uitgevoerd, waardoor de
noodzaak software handmatig bij te
werken ter bescherming tegen nieuwe
bedreigingen tot een minimum wordt
beperkt. Naadloze integratie met de
Xerox® Managed Print Services toolset en
McAfee ePolicy (ePO) maakt eenvoudige
registratie en controle mogelijk.
Bovendien zorgt de automatische
integratie van Cisco® TrustSec Identity
Services Engine (ISE) voor uitgebreide
zichtbaarheid van alle voor ConnectKey
geschikte endpoints van multifunctionele
printers om IT-gericht beveiligingsbeleid
en naleving af te dwingen.
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De vrijheid om te werken waar u maar wilt.
De moderne werkplek beperkt zich niet tot het kantoor. Met het
WorkCentre™ 6655 hebt u de vrijheid te doen waar u goed in bent, waar
uw werk u ook heen brengt.

• Papieren documenten converteren.
Scan documenten en maak op tekst
doorzoekbare PDF's, PDF's bestaande
uit één of meer pagina's en PDF-Adocumenten conform de ISO-norm, voor
eenvoudig archiveren, ordenen en zoeken.
• Vereenvoudig dagelijkse taken. Het
WorkCentre 6655 biedt uitgebreide
ondersteuning voor gespecialiseerde
printtoepassingen. Inclusief annotaties,
Bates Stamping, ID-pasjes kopiëren en
programmeren op paginaniveau.
• Apple® AirPrint. Print e-mails, foto's en
belangrijke kantoordocumenten direct
vanaf uw Apple iPhone® of iPad® zonder
eerst drivers te installeren of kabels aan
te sluiten. Met AirPrint kan uw iPhone of
iPad via het Wi-Fi-netwerk van uw bedrijf
automatisch de voor AirPrint geschikte
WorkCentre 6655 machine opsporen en er
verbinding mee maken.
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• Maak draadloos verbinding. Met optionele
Wi-fi aansluiting kunnen beheerders het
WorkCentre 6655 overal aansluiten, zonder
dat daar netwerkkabels aan te pas komen.
• Mopria™-gecertificeerd. Mopriacertificering vereenvoudigt mobiel printen
vanaf een tablet of smartphone naar tal
van printers, waaronder de WorkCentre 6655
multifunctionele kleurenprinter.

Controle en beheer op afstand
Met de functie Remote Control Panel
kunt u de gebruikersinterface van het
WorkCentre 6655 vanaf elk werkstation
bedienen alsof u bij de machine zelf
staat. U kunt op afstand gebruikers
trainen en machine-instellingen
configureren in de geruststellende
wetenschap dat de geïntegreerde
beveiliging slechts één geautoriseerde
handeling tegelijk toelaat om
te voorkomen dat er meerdere
afstandsprocedures worden uitgevoerd.

Xerox® ConnectKey Apps openen
nieuwe deuren.
• Gemakkelijk communiceren. Zet
informatie-apps in, bijvoorbeeld voor
promoties en bedrijfsberichten die
op de gebruikersinterface van de
multifunctionele printer te zien zijn. Zet
er tekst en afbeeldingen bij, en logo's of
QR-codes.

Stappen in een gebruikelijke klantenworkflow

Stap 1
Papier naar email
scannen.

Stap 2
Stap 3
Downloaden van
Document
een email account. omzetten en
opslaan.

Stap 4
Uploaden
naar gedeelde
opslaglocatie.

• Maak herhalende workflows
eenvoudig. Maak snelle en gemakkelijke
workflows of snelkoppelingen aan door
die toe te voegen op het hoogste niveau
van de gebruikersinterface voor meer
gebruikersgemak en snellere toegang.

Gestroomlijnde workflow met Xerox® ConnectKey® Apps

• Haal optimaal rendement uit uw
investeringen. Vergroot de capaciteit
van het Xerox® WorkCentre™ 6655.
U hebt geen servers, software of
gebruikerstraining nodig.

Stap 1
Papier scannen
naar een
eindbestemming.

Toegankelijk voor
andere gebruikers.

De belangrijkste voordelen van het
stroomlijnen van de workflow met
ConnectKey Apps
• De klant hoeft in dezelfde workflow
minder stappen uit te voeren,
waardoor mogelijke fouten
voorkomen worden.

Toegankelijk
voor andere
gebruikers.

• Minder training nodig voor het
uitvoeren van bedrijfsbrede
workflows.
• Onmiddellijk beveiligde toegang tot
afbeeldingen en data.

De
 dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer voor 60 vel accepteert
afwijkende formaten van 139,7 x 139,7 mm tot
216 x 356 mm.

Uitvoerlade
voor 250 vel met sensor voor volle

lade.
De losse nieteenheid niet tot 20 vel van 75 g/m2.

De grote glasplaat van 216 x 356 mm
ondersteunt een breed scala aan formaten.

De
 handmatige invoer voor 150 vel verwerkt
afwijkende formaten van 76,2 x 127 mm tot
216 x 356 mm.

Het WorkCentre 6655 is voorzien van een
7 inch-aanraakscherm met duidelijke instructies
en helpschermen die de bediening op de
machine zelf vereenvoudigen.

De
 standaard papierlade voor 550 vel verwerkt
mediaformaten van 148 x 210 mm tot 216 x
356 mm.

Via
 een eenvoudig toegankelijke USB-poort
kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen
naar standaard USB-geheugen.

Kies 1 extra lade voor 550 vel voor
mediaformaten van 148 x 210 mm tot 216 x
356 mm (optioneel) en breng daarmee de totale
papiercapaciteit op 1.250 vel.
Optionele
console biedt opslag voor

tonercartridges, papier en andere
verbruiksartikelen.
®
Met de optionele Xerox USB draadloze adapter
kunt u de WorkCentre 6655 aansluiten op uw
draadloze netwerk.

Xerox® WorkCentre™ 6655 geoptimaliseerd voor:

Productiviteit

Scannen

Beveiliging

Netwerk

Solutions

Wi-Fi
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Xerox® WorkCentre™ 6655

ConnectKey ®

De WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter is gebouwd op Xerox® ConnectKey®Technologie. Meer informatie vindt u op www.connectkey.com.
Machinespecificaties

WorkCentre 6655/X

Snelheid

Tot 35 ppm A4

Duty Cycle

Maximaal 100.000 pagina's per maand

Harde schijf / Processor /
Geheugen

Minimaal 250 GB / 1 GHz Dual-core / 4 GB

Aansluitingen

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, optionele Wi-Fi (met kit voor draadloze verbindingen)

Controllerfuncties

Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen

1

Kopiëren en printen
Kopieer- en printresolutie

Kopiëren: tot 600 x 600 dpi; Printen: tot 2400 x 600 dpi

Eerste pagina verschijnt binnen

Kopiëren: 16 seconden in kleur / 15 seconden in zwart-wit; Printen: 11 seconden in kleur / 11 seconden in zwart-wit

Kopieersnelheid

Kopieer snelheid per minuut: 10,5

Printertalen

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Printfuncties

Printen vanaf USB, Earth Smart-driverinstellingen, driverinstellingen opslaan en oproepen, bidirectionele status, slim dubbelzijdig, automatisch dubbelzijdig, boekjes
maken, proefafdrukken, N-up, Print Around

Mobiel printen

Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (optioneel), Xerox® Mobile Print Cloud (optioneel), Xerox® PrintBack, Mopria™-gecertificeerd

Scannen

Standaard

Snelheid: tot 28 apm in kleur en 51 apm zwart-wit (Enkelzijdig); Bestemmingen: scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar
netwerk; Bestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, één of
meerdere pagina’s PDF / XPS / TIFF, versleutelde / met wachtwoord beveiligde PDF, Linearised PDF / PDF/A

Optioneel

Softwarepakketten: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional

Faxen
Beveiliging

Accounting
Papierinvoer

Embedded fax2, LAN-fax, internetfax en serverfax
Standaard

McAfee® embedded, compatibel met McAfee (ePO), harde schijf overwrite, 256-bits versleuteling (voldoet aan FIPS 140-2), certificering volgens Common
Criteria (ISO 15408)3, beveiligd printen, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE),
netwerkverificatie, SSL, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten

Optioneel

McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV/.NET)

Standaard

Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Network Accounting Enablement

Optioneel

Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Standaard

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 60 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm
Handmatige invoer: 150 vel; afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Lade 1: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Optioneel

1 extra lade: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Totale capaciteit (std./max.)

700/1.250 vel

Papieruitvoer

250 vel bedrukte zijde onder met sensor voor volle lade

Afwerking

Offline losse nieteenheid: 20 vel, één positie

Garantie

Eén jaar onsite garantie4

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 Analoge telefoonlijn vereist. 3 Ondergaat evaluatie. 4 Op producten die met een PagePack/e-Clickovereenkomst zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Zie uw serviceovereenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.
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Machinebeheer
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®, waarschuwingen per e-mail bij opraken
verbruiksmaterialen
Printerdrivers
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10,
Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2,
IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Mediadoorvoer
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: enkelzijdig:
50 tot 125 g/m2; dubbelzijdig: 60 tot 125 g/m2; handmatige
invoer, lade 1 en optionele lade: enkelzijdig: 60 tot 220 g/m²;
dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m²
Mediasoorten
Normaal, geperforeerd, briefhoofd, licht karton, karton,
kringlooppapier, bankpostpapier, etiketten, voorbedrukt,
enveloppen, afwijkende formaten. Ga voor een volledige lijst
naar www.xerox.com.
Afmetingen (B x D x H)
538 x 553 x 625 mm, gewicht: 37,6 kg

Normen
FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-markering conform
richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, EAC, WEEErichtlijn 2002/96/EC en FDA/CDRH–klasse 1 laserproduct,
CE-markering conform richtlijn 2011/65/EC (RoHS), NOM,
Ukraine, Citrix, voldoet aan ENERGY STAR®. Wilt u de
meest recente lijst certificeringen bekijken, ga dan naar
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen voor het WorkCentre 6655 vallen onder
het Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme.
Ga voor meer informatie naar de website van Green World
Alliance op www.xerox.com/gwa.
Inhoud van de verpakking
• WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter
• Starter-tonercartridges – van elk één (cyaan, magenta, geel:
printcapaciteit 3.0001,3; zwart: printcapaciteit 6.0001,3)
• Beknopte installatiehandleiding, productinformatiegids, CD
met drivers, CD met documentatie (gebruikershandleiding,
systeembeheerdershandleiding)
• Netsnoer

Gedetailleerdere specificaties vindt u op www.xerox.com/office/WC6655Specs.
Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print
Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre™, Xerox Extensible Interface Platform® en Xerox Secure Access Unified ID
System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De productinformatie en/of technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/14 BR10397
W6ZBR-02DA

Verbruiksmaterialen en opties
Zwart: 12.000 pagina's1
Cyaan: 7.500 pagina’s1
Magenta: 7.500 pagina's1
Geel: 7.500 pagina's1
Imaging Unit-kit: tot 60.000 pagina's2
Afvalcartridge: tot 30.000 pagina's2
Fuser: tot 100.000 pagina's2
Transfer Unit-kit: tot 100.000 pagina's2
Nietcartridge
Lade-eenheid voor 550 vel
Console

106R02747
106R02744
106R02745
106R02746
108R01121
108R01124
115R00089
108R01122
108R00823
097S04664
497K14670

 emiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven
G
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 3 A4-pagina's.
Rendement varieert afhankelijk van opdrachtlengte, papierformaat
en printrichting.
3
PagePack-modellen hebben een hoger startrendement.
1

