
Xerox® WorkCentre® 6655i 
A4
Väri
Monitoimitulostin

Xerox® WorkCentre® 6655i 
-värimonitoimitulostin
Työskentelyä haluamallasi tavalla.



Tilaa liikkuvuudelle
WorkCentre 6655i -monitoimilaite tarjoaa 
mahdollisuuden hallita laitteen toimintoja 
miltä tahansa tietokoneelta. Etäohjaustaulun 
avulla on helppoa kouluttaa käyttäjiä ja se 
tarjoaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden valvoa 
laitetta etänä. 

ConnectKey-teknologiaa käyttävät Xerox®-
laitteet tukevat Wi-Fi Direct -yhteyttä, jonka 
avulla tulostus onnistuu mobiililaitteesta  
ilman verkkoyhteyttä.

Xerox tarjoaa mahdollisuuden suojattuun 
ja tarkkaan tulostukseen ja skannaukseen 
erilaisilla mobiiliratkaisuilla, jotka sopivat 
yrityksen käyttöympäristöön. Käytettävissä 
on ilmaisia tulostus- ja skannaussovelluksia 
sekä kattava valikoima yrityksille suunnattuja 
mobiiliratkaisuja.

Lisätietoja on osoitteessa 
www.xerox.com/mobile

Tuottavampi tapa tehdä töitä
Koe yksinkertainen ja intuitiivinen 
käyttöliittymä, joka voidaan mukauttaa 
vastaamaan yrityksen tarpeita. Laitteella 
on helppo luoda työnkulkuja, joilla tiedot 
voi skannata yhdellä napin painalluksella 
valittuihin kohteisiin (sähköpostiin, tietokoneen 
työpöydälle, verkkokansioihin, pilvipalveluihin) 
suojatussa ja haettavassa muodossa. Se 
säästää aikaa ja antaa mahdollisuuden 
käyttää skannattua ja tallennettua tietoa 
paremmin hyväksi.

Laitteeseen saatavilla olevien sovellusten avulla 
liikkuvien työntekijöiden on helppo ottaa yhteys 
laitteeseen. Voit ladata uusia sovelluksia Xerox 
App Gallerysta – kuten Print from DropBox™ 
ja Scan to Microsoft® Office 365 – suoraan 
laitteen käyttöliittymästä. Xerox® ConnectKey 
-teknologia auttaa yksinkertaistamaan tavan, 
jolla yritys käsittelee kriittistä tietoa niin talon 
sisällä kuin pilvipalveluissa.

Lisätietoja on osoitteessa 
www.xerox.com/AppGallery

Etua liiketoiminnalle
Microsoft® Windows® -pohjaiset Xerox®-
tulostinajurit mahdollistavat eri asetusten 
tallentamisen eri sovelluksia varten, mikä 
vähentää käyttäjien tarvetta tehdä muutoksia 
sekä mahdollisia virheitä. Xerox® ConnectKey 
-teknologia kehittyy käyttötarpeiden 
mukaan ja auttaa hallitsemaan käyttöä ja 
valvomaan väritulostusta. Käyttöoikeuksien 
hallinta voidaan yhdistää yrityksen sisäiseen 
tunnistusjärjestelmään, joten ennalta 
määritetyt tai tunnistamattomat käyttäjät 
eivät näe tiettyjä käyttöliittymän toimintoja.

Tinkimätön tietosuoja
ConnectKey-teknologian edistyneet toiminnot 
ja ominaisuudet auttavat pitämään yrityksen 
luottamukselliset tiedot suojattuina. Vakiona 
olevia tietoturvatoimintojamme ovat muun 
muassa AES 256-bittinen kiintolevyn salaus, 
McAfee®-tietoturva (Intel Security), kiintolevyn 
päällekirjoitus, suojattu tulostus ajastetulla 
tiedostojen poistolla sekä sähköpostin 
lähettäminen ulkoisille sähköpostipalvelimille.

Lisätietoja on osoitteessa 
www.xerox.com/security
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Lisätietoja ConnectKey-teknologiaan 
liittyvistä toiminnoista on osoitteessa 
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Työn tekeminen ei aina rajoitu toimistoon. Xerox® ConnectKey® -teknologia 
antaa sinulle vapauden tehdä työtä milloin haluat ja missä haluat tarjoamalla 
saumattoman yhteyden liiketoimintaa edistäviin tuottavuustyökaluihin. Lisätietoja 
on osoitteessa www.connectkey.com

Xerox® Easy Translator Service

Tämän valinnaisen palvelun avulla 
asiakkaat voivat skannata asiakirjan ja 
saada siitä käännetyn version tulosteena 
tai sähköposti-ilmoituksena. Käyttäjät 
voivat myös lähettää iOS- tai Android-
laitteesta tai tietokoneesta kuvan, joka 
välitetään käännettäväksi. Lisätietoja on 
osoitteessa https://xeroxtranslates.com

Sijainnista riippumatonta 
joustavuutta.
Paranna mobiilitulostuskokemustasi.

• Apple® AirPrint™. Tulosta 
sähköposteja, valokuvia ja tärkeitä 
toimistoasiakirjoja suoraan Apple 
iPhonesta® tai iPadista® ilman että 
ajureita tarvitsee asentaa. AirPrintin 
avulla iPhone tai iPad löytää 
automaattisesti AirPrint-yhteensopivan 
laitteen ja muodostaa siihen yhteyden 
toimiston langattoman verkon kautta.

• Xerox® Print Service Plug-in for 
Android™. Android-tulostus on 
yksinkertaista. Siihen ei tarvita kolmannen 
osapuolen sovelluksia eikä tulostinajureita. 
Plugin-laajennuksen avulla tulostus käy 
helposti Xerox® ConnectKey -teknologiaa 
käyttävään monitoimitulostimeen 
langattoman verkon kautta.

www.xerox.com/mobile
www.xerox.com/AppGallery
www.xerox.com/security
https://xeroxtranslates.com


1   Originaalien syöttölaitteeseen mahtuu 60 
arkkia, joiden koko voi olla 139,7 x 139,7 – 
216 x 356 mm.

2   Isolta 216 x 356 mm:n valotuslasilta 
voidaan skannata useita paperikokoja.

3   WorkCentre 6655i:ssä on 7 tuuman 
kosketusnäyttö, jonka selkeiden ohjeiden ja 
opastusnäyttöjen avulla tulostimen käyttö 
on helppoa.

4   Monipuolisia sovelluksia. Xerox App Gallery, 
@PrintByXerox ja QR Code auttavat 
mobiilitulostuksessa ja uusien sovellusten 
lataamisessa.

5   Tulostimen etupuolella olevan USB-portin 
avulla voit tulostaa nopeasti suoraan 
USB-muistitikulta sekä skannata suoraan 
muistitikulle.

6   250 arkin luovutusalusta, jossa alustan 
täyttymistä seuraava sensori.

7   Käsinitomalaite nitoo jopa 20 arkkia  
75 g/m²:n paperia.

8   150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää 
paperia, jonka koko on 76,2 x 127 –  
216 x 356 mm.

9   550 arkin vakiopaperialustalla voidaan 
käyttää paperia, jonka koko on 148 x 210 – 
216 x 356 mm.

10   Valittavana on 550 arkin lisäpaperialusta, 
jonka paperikoko on 148 x 210 –  
216 x 356 mm. Tämä nostaa 
kokonaiskapasiteetin 1 250 arkkiin.

11   Valinnaisessa jalustassa on säilytystilaa 
värikaseteille, paperille ja muille tarvikkeille.

12   Xeroxin® valinnainen langaton USB-
sovitin mahdollistaa WorkCentre 6655i:n 
langattoman verkkoyhteyden. 
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Valitsitpa työpöytäversion tai lattialla seisovan mallin, 
Xerox® WorkCentre® 6655i -monitoimitulostin tarjoaa 
oikean kokoonpanon jokaiseen toimistoon.
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Pidä kustannukset kurissa.

Xerox® WorkCentre® 6655i -laitteen avulla säästät 
kustannuksia ja teet vaikutuksen asiakkaisiin.

• Mukauta tulostinajurin asetukset säästöä 
ja tehokkuutta edistäviksi. Voit esimerkiksi 
valita oletukseksi usean sivun tulostuksen 
samalle arkille. Voit myös mukauttaa 
asetuksia tiettyjä sovelluksia varten, kuten 
sähköpostiviestien tulostaminen aina 
kaksipuolisina.

• Vastuullista tulostusta. Tulostinajurimme 
on asetettu oletusarvoisesti tulostamaan 
kaksipuolisesti ja Earth Smart -toiminnon 
avulla voidaan valita muita vastuullista käyttöä 
edistäviä oletusasetuksia kuten erotinsivujen 
poistaminen käytöstä.

• Yksinkertaista ja tarkkaa laskutusta. 
WorkCentre 6655i lähettää mittarilukemat 
automaattisesti verkon kautta. Automatisointi 
mahdollistaa myös väriaineiden toimittamisen 
asiakkaalle ajallaan, jolloin tuottavuus paranee.

• Hallitse ja seuraa laitteen käyttöä. 
Xerox®-tilikirjaus tuottaa raportteja, joiden 
avulla voidaan paremmin seurata laitteen 
käyttökuluja. Xerox-yhteistyökumppanit 
ovat kehittäneet vielä monipuolisempia 
käytönseurantatyökaluja suurempia 
käyttöympäristöjä varten. 



WorkCentre 6655i -monitoimitulostin käyttää  Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. 
Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

Laitetiedot WorkCentre 6655i/X

Nopeus Jopa 35 sivua / min (A4)

Enimmäiskäyttömäärä1 Jopa 100 000 sivua kuukaudessa

Kiintolevy / Suoritin / Muisti Vähintään 250 Gt / 1 GHz Dual-core / 4 Gt

Liitännät 10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, valinnainen Wi-Fi Direct -liitäntä valinnaisen langattoman Xerox® USB -verkkosovittimen avulla

Ohjaimen toiminnot Yhtenäistetty osoitteisto, etäohjaustaulu, online-tuki kosketusnäyttöä tai tulostinajuria käyttämällä, määritysten kloonaus

Kopiointi ja tulostus
Tulostus- ja kopiointitarkkuus Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi Tulostus: Jopa 2 400 x 600 dpi

Ensimmäinen sivu valmis Kopiointi: Jopa 16 sekunnissa värillisenä / 15 sekunnissa mustavalkoisena; Tulostus: Jopa 11 sekunnissa värillisenä / 11 sekunnissa mustavalkoisena

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

Tulostustoiminnot Tulostus USB-muistista, salattu suojattu tulostus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen 
tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, Xerox® Colour By Words, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), kaikkien töiden pidätys

Mobiilitulostus 
ja -sovellukset

Vakiona Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Lataus maksutta Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App

Valinnaisena Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Skannaus Vakiona Kohteet: Skannaus postilaatikkoon, skannaus USB-muistiin, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon Tiedostomuodot: PDF, PDF / A, XPS, JPEG, TIFF 
Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, yhden kosketuksen skannaus, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF / XPS / TIFF,  
salattu tai salasanasuojattu PDF, lineaarinen PDF / PDF / A

 Valinnaisena ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ja Professional

Faksi Paikallisfaksi2, LAN-faksi, Internet-faksi, palvelinfaksi

Suojaus  Vakiona McAfee® virus- ja haittaohjelmasuojaus, McAfee ePolicy (ePO) -yhteensopiva, kiintolevyn päällekirjoitus, 256-bittinen salaus (FIPS 140-2 -standardin mukainen), 
Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408)3, salattu ja suojattu tulostus, suojattu faksi, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, Cisco® TrustSec -integrointi, 
verkkotunnistus, SSL, SNMPv3, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet

 Valinnaisena McAfee Integrity Control, älykorttipaketti (CAC / PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software

Tilikirjaus Vakiona Xerox®-tilikirjaus (kopiointi, tulostus, skannaus, faksi, sähköposti), verkkotilikirjauksen käyttöönotto

 Valinnaisena Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Paperialustat Vakiona Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 60 arkkia; koot: 139,7 x 139,7 – 216 x 356 mm
Ohisyöttöalusta: 150 arkkia; koot: 76,2 x 127 – 216 x 356 mm
Alusta 1: 550 arkkia; koot: 148 x 210 – 216 x 356 mm

 Valinnaisena Yksi lisäalusta: 550 arkkia; koot: 148 x 210 – 216 x 356 mm

Kapasiteetti yhteensä  
(vakio / enintään)

700 / 1 250 arkkia

Paperin luovutus 250 arkkia etusivu alaspäin, alustan täyttymistä seuraava sensori

Viimeistely Käsinitomalaite: 20 arkkia, yksi nidontakohta

Takuu Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu4

1 Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi. 2  Tarvitaan analoginen puhelinlinja. 3 Arviointia suoritetaan. 4 Takuu ei koske tuotteita, joilla on voimassaoleva PagePack / e-click-sopimus. 
Näet Page Pack / e-Click-sopimuksen tarkat ehdot huoltosopimuksestasi.

Xerox® WorkCentre® 6655i

©2016 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox ja kuviomerkki®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®,  
Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® ja Xerox Extensible Interface Platform® 
ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämä esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
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Laitehallinta
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, väri vähissä -sähköpostihälytykset 
Tulostinajurit
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ja uudempi, 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®

Paperin käsittely
Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 
Yksipuolinen: 50–125 g/m²; kaksipuolinen: 60–125 g/m²; 
ohisyöttöalusta, alusta 1 ja valinnainen alusta: Yksipuolinen: 
50–125 g/m²; kaksipuolinen: 60–163 g/m²
Materiaalin tyypit
Tavallinen paperi, rei’itetty paperi, kirjelomake, ohut kartonki, 
kartonki, uusiopaperi, bond-paperi, tarrat, esipainettu paperi, 
kirjekuoret, erikoispaperi.
Täydellinen luettelo osoitteessa www.xerox.com
Mitat (L x S x K)
538 x 553 x 625 mm, paino: 37,6 kg

Sertifioinnit
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, CE-merkintä direktiivien 
2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY mukaan, UL 
60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EAC, WEEE-direktiivi 
2002/96/EY ja FDA/CDRH–luokan 1 lasertuote, CE-merkintä 
direktiivien 2011/65/EY (RoHS) mukaan, Blue Angel, GS 
Mark, NOM, Ukraine, Citrix, ENERGY STAR® -luokitus 
Tarkastele tuoreinta sertifikaattiluetteloa osoitteessa 
www.xerox.com/OfficeCertifications
Pakkauksen sisältö
• WorkCentre 6655i -värimonitoimitulostin
•  Aloituskasetti – yksi kutakin väriä (syaani, magenta, 

keltainen: kapasiteetti 3 000 sivua1,3; musta: kapasiteetti 
6 000 sivua1,3)

•  Pika-asennusopas, Tuotetietousopas, ajuri-CD, 
käyttöohjeisto-CD (käyttöopas, järjestelmänvalvojan 
käsikirja)

• Virtajohto
• Faksikaapeli

Tarvikkeet ja lisävarusteet Osanumero
Musta värikasetti: 12 000 vakiosivua1 106R02747
Syaani värikasetti: 7 500 vakiosivua1 106R02744
Magenta värikasetti: 7 500 vakiosivua1 106R02745
Keltainen värikasetti: 7 500 vakiosivua1 106R02746
Kuvayksikkö: Jopa 60 000 sivua2  108R01121
Hukkavärisäiliö: Jopa 30 000 sivua2  108R01124
Kiinnityslaite (220 V): Jopa 100 000 sivua2 115R00089
Siirtoyksikkö: Jopa 100 000 sivua kuukaudessa2 108R01122
Nitomanastakasetti  108R00823
550 arkin lisäalusta  097S04664
Jalusta  497K14670
Langaton liitäntäpaketti  497K11500
McAfee-integrointipaketti  320S00665
Common Access Card -käyttöönottopaketti 498K17546
1  Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 

-standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton 
ja  tulostustilan mukaan.

2  Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto perustuu keskimäärin 
kolme A4-kokoista sivua sisältäviin töihin. Tuotto vaihtelee työn 
pituuden sekä paperin koon ja suunnan mukaan.

3 PagePack-aloituskasettien tuotto on suurempi.

ConnectKey®

Lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/office

www.xerox.com/OfficeCertifications

