
Phaser®

6128MFP 
A4
Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne

Xerox Phaser® 6128MFP
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Łatwość tworzenia 
dokumentów kolorowych



12

Phaser® 6128MFP Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne
Przedstawiamy nowego asystenta biurowego. To kompaktowe urządzenie 
wielofunkcyjne, przyjazne dla biura i środowiska, pozwala na uzyskanie nasyconych 
kolorów z bogatej gamy barw. Dzięki swojej niezawodności, dostępności 
i gotowości do pracy w sieci, będzie to idealne urządzenie dla Twojego biura.

Nasz nagradzany toner 
EA zapewnia wyjątkową 
jakość wydruków 
laserowych w kolorze, 
doskonałe odwzorowanie 
szczegółów oraz 
wyrazistość obrazu 
i tekstu przy 
jednoczesnym mniejszym 
zużyciu energii. 

Phaser® 6128MFP 
W skrócie

12 str. na min. kolor/16 str. • 
na min. tryb czarno-biały
Możliwość pracy w sieci• 
Pojemność 251 arkuszy• 
obsługa protokołu PCL6• 
pamięć 384 MB• 

Drukowanie/Kopiowanie/
Skanowanie/Faksowanie/E-mail

A4

str./min kolor

szer. x gł. x wys.:
425 mm x 507 mm x 585 mm
Waga: 29 kg

Wielofunkcyjność i prostota 
Dzięki bogactwu funkcji urządzenie ułatwia 
codzienne życie biurowe, począwszy od 
momentu instalacji. 

Duży, intuicyjny panel przedni.•  
Jasne instrukcje i ekrany pomocy ułatwiają 
bezpośrednią obsługę. 

Rzadsze uzupełnianie papieru. • 
Główny zasobnik jest w stanie pomieścić 
250 arkuszy papieru.

Wbudowane narzędzia sieciowe.•  Każdy 
użytkownik sieci może w szybki sposób 
podłączyć się do urządzenia, niezależnie 
od platformy. Można też podłączyć się 
bezpośrednio poprzez port USB.

PrintingScout• ® kontroluje stan 
urządzenia, ostrzega o możliwych 
problemach związanych z Twoim wydrukiem 
i proponuje rozwiązanie.

Łatwość instalacji dzięki dodatkowym • 
narzędziom do zarządzania Xerox. 
Narzędzia takie jak: CentreWare® Internet 
Services pozwalają Ci na ustawianie 
i zarządzanie urządzeniem z Twojego 
komputera.

Niezawodność i wsparcie. • Skorzystaj 
z zalet zaawansowanej technologii 
i wyjątkowej niezawodności urządzeń fi rmy 
Xerox oraz dwuletniej obsługi gwarancyjnej 
u klienta.

Narzędzia niezbędne w Twojej 
pracy
Niezależnie od tego, czy chcesz drukować 
raporty w kolorze, wysyłać faksem raporty 
dotyczące wydatków lub skanować faktury, 
wszystko to zrobi dla Ciebie Phaser 6128MFP. 

Dzięki bogatej gamie kolorystycznej • 
wszystkie Twoje dokumenty przyciągną 
uwagę odbiorcy. Urządzenie to zapewnia 
Ci konkurencyjną przewagę w postaci 
możliwości wykorzystania koloru we 
wszystkich operacjach oraz maksymalizuje 
rozumienie i zapamiętywanie przez 
odbiorcę tworzonych dokumentów.

Szybki druk 12 str. na min w kolorze/• 
16 str. na min w trybie czarno-białym. 
Urządzenie Phaser 6128MFP sprosta 
wymaganiom zapracowanych zespołów 
zadaniowych bez spowalniania tempa 
pracy.

Łatwe faksowanie.•  Dzięki funkcji LAN Fax 
możesz wysyłać faksy z sieci lub skorzystać 
z kompleksowych funkcji samoobsługowego 
faksu, takich jak szybkie wybieranie 
numerów, zdalne odbieranie i wysyłanie 
faksu do wielu odbiorców.

Skończył Ci się toner?•  Dzięki funkcji Run 
Black, możesz kontynuować drukowanie 
w trybie czarno-białym do czasu wymiany 
tonera.

Zaawansowane funkcje kopiowania/• 
skanowania. Oprogramowanie Xerox Scan 
to PC Desktop® pozwala na skanowanie 
i kopiowanie dokumentów papierowych 
w kolorze i czerni oraz ich zapisywanie 
jako dokumentów edytowalnych w sieci, 
w folderach na pulpicie lub w wiadomości 
e-mail.

Bezpieczeństwo poufnych dokumentów.•  
Bezpieczny wydruk i przesyłanie faksu 
z opcją zabezpieczenia hasłem.



Urządzenie spełnia wymagania Energy 
Star, dzięki takim funkcjom jak tryb 
oszczędzania energii, umożliwiający 
zmniejszenie kosztów jej zużycia.

Wszystkie istotne funkcje biurowe, takie jak drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie i faksowanie w jednym, prostym w obsłudze urządzeniu.

Ochrona środowiska
Urządzenie Phaser 6128MFP zostało 
zaprojektowane tak, aby oszczędzać 
zasoby, co zmniejsza koszty biura i pomaga 
Twojej fi rmie chronić środowisko. 

Mniejsza ilość odpadów. Urządzenie 
generuje do 90% mniej odpadów niż 
porównywalne kolorowe drukarki laserowe 
w normalnych warunkach użytkowania.

Oszczędność powierzchni biurowej. 
Dzięki małym wymiarom drukarka z łatwością 
zmieści się na biurku lub też można ją 
umieścić w dogodnym miejscu w biurze.

Oszczędność powierzchni magazynowej. 
Mniejsze kasety z tonerem w niewielkim 
opakowaniu to oszczędność cennej 
powierzchni biurowej. 

Niższy poziom hałasu. Wyjątkowo cicha 
praca urządzenia sprawia, że jest ono 
praktycznie niezauważalne w biurze.

Konsolidacja funkcji oraz oszczędność energii 
i kosztów. Nasza drukarka wielofunkcyjna 
to zestaw wartościowych funkcji zebranych 
w jednym urządzeniu oraz oszczędność energii 
i kosztów materiałów eksploatacyjnych. 

Kontrola dostępu do urządzenia. Funkcja 
ta zapewnia możliwość kontroli, kto 
i w jakich ilościach drukuje w kolorze.

1
Automatyczny podajnik dokumentów na 
35 arkuszy umożliwia łatwe skanowanie dużej ilości 
dokumentów.

2
Urządzenie posiada podajnik boczny w przypadku 
zadań specjalnych, takich jak koperty czy etykiety.

3
Taca na 250 arkuszy pozwala umieścić w urządzeniu 
wystarczającą ilość papieru dla jednoczesnego 
drukowania, kopiowania i faksowania.

4
Dowolność podłączenia poprzez wbudowany 
interfejs Ethernet i High-Speed USB 2.0.

5
Funkcja ID Card Copy pozwala na kopiowanie obu 
stron małych dokumentów, takich jak dokumenty 
tożsamości, na jednym arkuszu.

6
Dzięki wygodnie umiejscowionym miernikom możesz 
natychmiast sprawdzić stan tonera.

7
Przycisk trybu koloru pozwala na przełączanie 
pomiędzy trybem kolorowym i czarno-białym 
podczas kopiowania i skanowania.

8
Samoobsługowe kopiowanie przy pomocy 
jednego klawisza. Żadnych dodatkowych ustawień; 
umieszczasz dokument w drukarce i naciskasz 
przycisk „Start”.

9
Dzięki przyciskowi Job Status możesz zobaczyć listę 
zadań oczekujących w sieci i samoobsługowych.



 
Prędkość

6128MFP/N
Do 12 str. na min. kolor/16 str. na min. tryb czarno-biały (A4)

Cykl roboczy Do 40 000 str./miesiąc

Obsługa 
papieru
Pojemność wejściowa

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 35 arkuszy: Rozmiary niestandardowe: 139,7 x 139,7 mm do 215,9 x 355,6 mm
Podajnik boczny: 1 arkusz; Rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm
Zasobnik: 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm

Pojemność wyjściowa 150 arkuszy zadrukowaną stroną do dołu

Drukowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony Do 17 sekund kolor/14 sekund tryb czarno-biały

Rozdzielczość 
wydruku (maks.)

Do 600 x 600 dpi

Obsługa 
procesora/PDL

400 MHz/emulacja PCL® 6 (w oparciu o komputer źródłowy Mac i Linux)

Pamięć 384 MB

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

Funkcje drukowania Ręczne drukowanie dwustronne, zabezpieczenia drukowania, druk próbny, sortowanie RAM, pomijanie pustych stron,
„n” stron na arkuszu, dopasowywanie do nowego rozmiaru strony, domyślne rejestry niestandardowych rozmiarów papieru, 

drukowanie broszur*, znaki wodne*, plakat*, nakładanie obrazu*, mierniki poziomu tonera, tryb roboczy

Kopiowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony Do 27 sekund kolor/18 sekund tryb czarno-biały

Rozdzielczość 
kopiowania (maks.)

600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania Pomniejszenie/powiększenie (25%-400%), kopiowanie „n” stron na arkuszu, plakat, autodopasowanie, klonowanie, sortowanie, kopiowanie dokumentów tożsamości

Faksowanie 
Funkcje faksowania

33,6 Kbps z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, bezpieczne odbieranie faksu, rozjaśnianie/przyciemnianie, sprawdzanie, zdalne odbieranie 
(przez tel. zewnętrzny), zabezpieczenie przed niechcianymi faksami, przesyłanie faksu, wysyłanie z opóźnieniem, wysyłanie faksu do wielu 

odbiorców, książka adresowa (do 200 numerów w szybkim wybieraniu, 6 grupowych połączeń), rozdzielczość do 400 x 400 dpi

Funkcje LAN Fax
Wysyłanie z opóźnieniem, wysyłanie faksu do wielu odbiorców, przybliżenie (25-400%), autodopasowanie, obracanie obrazu, 
„n” stron na arkuszu, znak wodny*, książka adresowa (do 500 numerów w szybkim wybieraniu, do 500 grupowych połączeń)

Skanowanie
Miejsca docelowe 
skanowania

Skanowanie do wiadomości e-mail (do 100 adresów mailowych, do 10 grup mailingowych), skanowanie sieciowe przez FTP (serwer) 
i SMB (serwer lub komputer), bezpośrednie skanowanie do aplikacji, w tym do aplikacji OCR (oprogramowanie w zestawie)

Funkcje skanowania Formaty JPG/TIFF/PDF (skanowanie z USB dodaje BMP), do 600 dpi (sieć)/rozdzielczość optyczna 1200 dpi
(podwyższona rozdzielczość 9600 dpi) (USB), skanowanie do pulpitu komputera® Personal Edition

Bezpieczeństwo Bezpieczne odbieranie faksu, bezpieczne drukowanie, kontrola dostępu do urządzenia, fi ltrowanie IP, skanowanie do wiadomości e-mail z uwierzytelnieniem

Gwarancja Dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji

*Dostępna tylko dla sterownika Windows/PCL

Phaser® 6128MFP

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem fi rmy Xerox lub odwiedź 
naszą witrynę internetową www.xerox.com 
©2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie treści niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody firmy Xerox Corporation jest zabronione. XEROX®, 
CentreWare®, Phaser® oraz znak sphere of connectivity są znakami firmowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation zapewnia, że powyższy produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności 
energetycznej produktów. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zastrzeżonymi znakami w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność 
odpowiednich producentów. Informacje o produktach umieszczone w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 2/09    61DBR-01JA

Zarządzanie urządzeniem
Program instalacyjny drukarki Phaser, CentreWare® 
Wbudowany serwer sieciowy IS, CentreWare Web, 
PrintingScout™, Powiadomienia alarmowe na e-mail 

Sterowniki druku 
Windows® 2000 (SP3 lub wyższa)/XP/Vista, 
Server 2003/2008, Mac OS® wersja 10.3 i wyższa*, 
Linux: SUSE™*, Red Hat®*, Xerox Global Print Driver™
*Sterowniki oparte o komputer źródłowy

Czcionki 
Czcionki 81®PCL

Obsługa materiałów
Automatyczny podajnik dokumentów: 50 – 125 g/m2; 
Podajnik boczny i zasobnik: 60 – 216 g/m2; 
Typy nośników: Papier zwykły, papier błyszczący, 
wizytówki, koperty, etykiety, brystol

Standardy koloru
Symulacje jednolitego koloru zatwierdzone przez PANTONE®, 
Korekcja kolorów, Profi l ICC, Synchronizacja kolorów

Środowisko pracy
Temperatura: Składowanie: -20º do 40º C; 
Podczas pracy: 10º do 32º C; Wilgotność: 10% do 85%; 
Poziomy ciśnienia akustycznego: Drukowanie: 52,2 dB(A), 
Tryb czuwania: 14,9 dB(A); Poziomy mocy akustycznej: 
Drukowanie: 6,22 B, Tryb czuwania: 3,03 B; 
Czas rozruchu (z trybu uśpienia): do 27 sekund

Dane techniczne:
Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz; Zużycie energii: 
Czuwanie: 60 W, Drukowanie: 360 W, Tryb oszczędzania 
energii: 18,4 W; zgodność z ENERGY STAR® 

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
425 x 507 x 585 mm; Waga: 29 kg; Rozmiary 
opakowania (szer. x gł. x wys.): 593 x 653 x 741 mm

Certyfi katy
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

Zestaw zawiera:
Urządzenie Phaser6128MFP• 
Kasetę z tonerem (1 000 stron w standardzie• 1 (CMYK))
Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją • 
(instrukcja dotycząca instalacji i użytkowania, 
oświadczenie dotyczące gwarancji)
Dysk CD z oprogramowaniem Scan to PC Desktop• 
Przewód do faksu i przewód zasilający• 

Program ponownego wykorzystania 
materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne do urządzenia Phaser 
6128MFP stanowią część programu Xerox Green 
World Alliance Supplies Recycling. Aby uzyskać 
więcej informacji, zapraszamy na stronę Green 
World Alliance na www.xerox.com/gwa

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem1:
Czarny: 3 100 standardowych stron 106R01459
Cyjan: 2 500 standardowych stron 106R01456
Magenta: 2 500 standardowych stron 106R01457
Żółty: 2 500 standardowych stron 106R01458

Opcje
Bezprzewodowy adapter sieciowy
– Europejski konwerter napięcia 097S03741
– Brytyjski konwerter napięcia 097S03742

1  Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 
19798. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.


