
Szer. x gł. x wys.: 
400 x 445 x 389 mm
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Drukowanie

A4

na minutę w kolorze/
w czerni i bieli

Kolorowa drukarka laserowa
Xerox® Phaser® 6125
Niewielki rozmiar,
wspaniały kolor,
ogromna wartość
Oferując przyjazne dla biura kolorowe drukarki 
laserowe Phaser 6125, posiadające wiele 
użytecznych funkcji, fi rma Xerox sprawiła, 
że łatwiej zdecydujesz się na kolor. Są to 
kompaktowe drukarki wystarczająco wydajne, 
by z łatwością sprostać wszystkim wymaganiom 
Twojego biura związanym z drukiem.

Wydajność
•   Niech nie zwiedzie Cię niska cena. Nabycie gotowej do pracy w sieci, 

zapewniającej rzeczywistą wydajność i posiadającej liczne funkcje drukarki Phaser 
6125, to dla Twojego małego biura lub zespołu dobry interes.

• Twoje zadania drukowania zostaną zrealizowane z szybkością do 12 stron na 
minutę w trybie kolorowym i 16 w trybie czarno-białym oraz charakterystyczną dla 
laserowej technologii wysoką jakością.

• Kiedy przygotujesz już wszystko do druku, do akcji wkracza Phaser 6125, z czasem 
drukowania pierwszej strony wynoszącym zaledwie 14 sekund w trybie czarno-
białym i 17 w kolorowym.

• Dzięki 333 MHz procesorowi i 64 MB standardowej pamięci w przypadku Phaser 
6125, każda z tych drukarek szybko zrealizuje skomplikowane zadania wydruku – 
nawet grafi kę, fotografi e i wykresy.

 Wyjątkowe kolory
•   Rozdzielczość wynosząca do 600 x 600 x 4 dpi zapewnia szesnaście odcieni 

koloru na każdy piksel. Oznacza to szerszą gamę kolorów dla uzyskania lepszego 
wrażenia w przypadku grafi ki użytkowej.

•   Unikalna technologia tonerów EA-HG fi rmy Xerox, dzięki której cząstki tonera 
mają jednolitą wielkość i kształt, gwarantuje dokładne i ostre odwzorowanie 
szczegółów obrazu oraz wyrazisty tekst. To ten sam wysokiej jakości toner, który 
jest stosowany w naszych urządzeniach wielofunkcyjnych dla profesjonalnych 
artystów-grafi ków.

•    Symulacje jednolitego koloru zatwierdzone przez PANTONE® Color oraz 
technologia korekcji koloru fi rmy Xerox zapewniają łatwe w użyciu narzędzia do 
precyzyjnego dostosowania kolorów ważnych aktywów, jak na przykład logo fi rmy.

Ułatwienia w biurze... Ułatwienia w sieci
•   Standardowy 250-arkuszowy zasobnik obsługuje wiele niestandardowych 

materiałów i rozmiarów, od etykiet od brystolu po koperty. Wygodny otwór do 
podawania ręcznego pozwala użytkownikom wkładać pojedyncze arkusze lub 
koperty, bez konieczności otwierania i ładowania zasobnika.

•    Prosty sposób podłączania do sieci oraz fabrycznie załadowane kasety z 
tonerem sprawiają, że Phaser 6125 jest naprawdę urządzeniem typu „plug & 
play”. To takie proste, że już po kilku minutach będziesz mógł drukować.

•   Wbudowany serwer sieciowy CentreWare IS umożliwia użytkownikom 
sprawdzanie statusu zadań drukowania oraz zarządzanie urządzeniem bez 
konieczności wstawania od komputera.

•    Wyjątkowo cicha praca drukarki Phaser 6125 sprawia, że nawet gdy jest 
ustawiona blisko Ciebie, nie będzie Cię rozpraszać.

•   Funkcja kontynuacji druku w trybie czarno-białym pozwala drukarce Phaser 6125 
na kontynuowanie drukowania w przypadku, gdy skończy się toner kolorowy.

• Tylko cztery elementy do wymiany: Wyjątkowo wąskie i łatwe do zamontowania 
kasety z tonerem sprzedawane są w dużo mniejszych opakowaniach i zajmują 
znacznie mniej miejsca.



Zarządzanie urządzeniem
wbudowany serwer internetowy CentreWare® IS, sieć CentreWare, 
PrintingScout®*, powiadomienia na e-mail

Sterowniki druku
Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 lub 
nowszy), Vista, Mac OS®X wersja 

Obsługa materiałów
Gramatura materiałów: od papieru o gramaturze 65 g/m2 do 
papieru o gramaturze 220 g/m2. Ręczne drukowanie dwustronne: 
papier typu bond o gramaturze 65 do 164 g/m2
Rodzaje materiałów: Papier zwykły, papier błyszczący, koperty, 
etykiety, brystol, wizytówki

Maksymalny obszar drukowania
208 mm x 347 mm (5 mm ramka)
Standardy koloru
Symulacje koloru jednolitego zatwierdzone przez PANTONE®, 
technologia korekcji koloru fi rmy Xerox, profi le ICC

Środowisko pracy
Temperatura: Magazynowanie: 0º do 35º C, 
Podczas pracy: 10º do 32º C wilgotność względna: 15% do 80%. 
Poziomy ciśnienia akustycznego: 
Podczas drukowania: 51,6 dB(A) W stanie gotowości: 25,7 dB(A) 
Poziomy mocy akustycznej: Podczas drukowania: 6,46 B
W stanie gotowości: 4,30 B. Czas nagrzewania: 30 sekund lub 
szybciej

Dane elektryczne
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii: W stanie gotowości: <50 W
Podczas drukowania: 280 W. Przy trybie oszczędzania energii: 
5 W lub mniej. Zgodność z Energy Star® 

Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
400 x 394 x 389 mm
Waga: 17,2 kg

Rozmiary paczki (szer. x gł. x wys.)
543 x 518 x 565 mm
Waga: 21,0 kg

Certyfi katy
FCC Część 15, Klasa B, Rejestracja UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
Znak CE zgodny z dyrektywami 73/23/EWG i 89/336/EWG, Dział 
508 ADA

Co znajduje się w paczce: 
• Drukarka
• Kasety z tonerem (Phaser 6125: 500 stron w trybie kolorowym i 

czarno-białym)

•  Zestaw World (zawiera oprogramowanie i dokumentację CD, 
instrukcję instalacji i skróconą instrukcję obsługi, książeczkę 
gwarancyjną)

• Kabel zasilania

materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem1:
Czarny: 2 000 standardowych stron  106R01338

Cyjan: 1 000 standardowych stron  106R01335

Magenta: 1 000 standardowych stron 106R01336

Żółty: 1 000 standardowych stron  106R01337
(Drukarka dostarczana z tonerami czarnym i kolorowymi o wydajności 500 stron.)
1   Średnia wydajność kaset z tonerem CMY 

(przy druku ciągłym) zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zmienia się w zależności 
od obrazu, pokrycia powierzchni i trybu drukowania.
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Szybkość
Phaser® 6125

do 12 stron na minutę w trybie kolorowym/do 16 stron na minutę w trybie czarno-białym

Cykl roboczy Do 40 000 stron/miesiąc1

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

Zasobnik 1: 250 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm

Otwór do podawania ręcznego: 1 arkusz, rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm

Wyjście papieru 150 arkuszy

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej 
strony do 17 sekund w trybie kolorowym/do 14 sekund w trybie czarno-białym

Rozdzielczość (maksymalna) 600 x 600 x 4 dpi

Procesor 333 MHz

Pamięć (standardowa/
maksymalna)

64 MB

Możliwość podłączenia 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Języki opisu strony W oparciu o komputer źródłowy

Funkcje drukowania Pomijanie pustych stron, n stron na arkuszu, dopasowywanie do nowego rozmiaru strony, drukowanie broszur, znaki wodne, plakaty

Gwarancja Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta
1 Równomierne obciążenie pracą w ciągu 30 dni  

Phaser® 6125
Kolorowa drukarka laserowa


