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Phaser® 6110MFP

Praktisk
Lige fra installation til hverdagsbrug er
Phaser 6110MFP designet til at gøre livet
på kontoret mere effektivt.

• Du kan næsten ikke forestille dig, hvor lille og
let et farvemultifunktionssystem kan være.
Den passer perfekt på dit skrivebord, eller
hvor pladsen på kontoret er trang.

• Opsætning og den daglige brug er utrolig
enkel – en typisk installation er kun fire klik
med musen. Toner er anbragt bag
frontpanelet og kan nemt udskiftes af
brugeren.

• Fuldstændig netværksparat, så alle på
kontoret har adgang til den uanset platform
(PC, Mac, Linux). Praktisk adgang til USB-
port foran til direkte udskrivning (.prn-filer)
fra en USB-hukommelsesenhed. Også
PictBridge-kompatibel.

• Meget støjsvag – som gør, at den passer
godt ind i dit kontormiljø.

• Xerox CentreWare IS-integreret webserver
giver dig mulighed for at administrere,
konfigurere og fejlfinde på enheden alle
steder fra ved hjælp af en webbrowser.

Mere for mindre
Det er en alt-i-én enhed, der indeholder 
alle de funktioner, som du har brug for –
print, kopi, scan, – til en fantastisk pris.

• Hvorfor købe individuelle enheder, når du kan
få den rigtige kombination af kontorfunktioner i
én? Modellen 6110MFP/S indeholder de tre
væsentligste funktioner: print, kopi og scan.
Modellen 110MFP/X har også fax.

• Samling af funktioner i én enhed, gør
hverdagsbrug og vedligeholdelse strømlinet
og sparer kostbar kontorplads.

• Reducér udgifterne ved at udnytte de
omkostningsbesparende funktioner, som
tonerspare-funktion, udskrivning af N sider
pr. ark og manuel 2-sidet udskrivning.

• En energispare-funktion, der i den grad
sparer elektricitet, når enheden ikke er i
brug.

FARVE

FAX 

SCAN 

KOPI

PRINTEndelig et farvemultifunktionssystem som

passer til dit kontor – og dit budget. Xerox

Phaser 6110MFP er praktisk, farverig og utrolig

økonomisk og giver dig de funktioner, som du

ønsker til dit travle kontor.
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Designet, så den er brugervenlig
Ved at bruge den automatiske
dokumentfremfører kan du lægge op til 50 ark
papir i, til én opgave.

Brug enkeltarks specialmagasinet til kraftigt
papir, kuverter, etiketter og brugerdefinerede
medier.

Standard 150-arks papirbakke fremfører 
60 til 163 g/m 2.

Yderligere bakke (ekstra) giver 250-arks
papirkapacitet til i alt 400 ark.

USB-hukommelsesport giver mulighed for 
brug af USB-flashhukommelsesenheder.   
PictBridge-kompatibel.

Farverig
Få en uovertruffen kombination af enestående
farver og fremragende ydelse.

• 2.400  dpi billedkvalitet i farver tilføjer
værdi og virkning til alle dine
kommunikationer. 

• Holder trit med tempoet på kontoret med
udskrivning- og kopieringshastigheder på
op til 16 sider pr. minut i sort-hvid, 4 sider
pr. minut i farve.

• Med en stor 128 MB hukommelse har du
mulighed for, uden problemer at håndtere
komplekse udskrivningsopgaver i farve.

• Alle funktioner er farve-aktiverede,
herunder farvescanning til e-mail og
farvefax. 

• Nem scanning af papirkopier til digitale
dokumenter og efterfølgende distribution af
dem hvor som helst: e-mail, USB-
hukommelsesenhed og direkte til et program
på din pc. Vi har inkluderet Nuance®

PaperPort® software uden ekstra betaling til
konvertering af scannede dokumenter til
redigérbare filer.

• Med ID-kopifunktionen kan du kopiere
begge sider på et ID-dokument på én side
papir. Og funktionen til udskrivning af
vandmærker, plakater og fortrykte
formularer i farver åbner op for flere
muligheder.

Det viste billede er
kontrolpanelet på

6110MFP/X
Alle funktionerne er tilgængelige i farverGemme faxnumre, som du ofte kalder op til, og

indtaste dem ved hjælp af meget få knapper.

Udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed.Med adressebog har du mulighed for at gemme
faxnumre og e-mail-adresser.
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DETALJEREDE SPECIFIKATIONER
Enhedshåndtering
CentreWare Internet Services, CentreWare
Web, Xerox Statusmonitor,
printerindstillingsprogram, SetIP

Printerdrivere
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003,
Macintosh 10.3-10.4, Linux: RedHat 
8.0-9.0, Fedora Core 1, 2, 3, Mandrake 
9.0-10.1, SuSE 8.2-9.2

Mediehåndtering
Specialmagasin: 60 til 163 g/m2

Bakke 1 (standard): 60 til 163 g/m2

Bakke 2 (valgfri): 60 til 90 g/m2

Automatisk dokumentfremføring: 
50 til 120 g/m2

Medietyper: Almindeligt papir, konvolutter,
etiketter, karton, transparenter

Driftsmiljø
Temperatur: 15° til 32,5°C
Luftfugtighed: -10 til 80% RF

Elektricitet
Strøm: 110-127 VAC, 50/60 Hz og 220-240
VAC, 50/60 Hz
Strømforbrug: Gennemsnitlig: 350 W 
Energisparer: Mindre end 30 W ENERGY

STAR®-kompatibel
Lydtryk: 
Udskrivning: 47 dB(A), Standby: 26 dB(A)
Lydstyrke: Udskrivning: 5,6 B, Standby: 3,4 B
Opvarmningstid: Mindre end 35 sekunder 
(fra dvaletilstand)
Dimensioner (BxDxH)
466 x 429 x 486 mm
Vægt: 20,5 kg

Forbrugsstoffer
Toner
Sort: 2.000 sider1 106R01274
Cyan: 1.000 sider1 106R01271
Magenta: 1.000 sider1 106R01272
Gul: 1.000 sider1 106R01273
(Leveres med 1.500 sider1 sort toner og
700 sider1 CMY-toner)
1 Gennemsnitlige standardsider. Angiven ydelse baseret på 5%

områdedækning på A4-papirformat. Ydelsen vil variere baseret på
billede, områdedækning og udskrivningsfunktion.

Komponenter til rutinemæssig
vedligeholdelse
Tromleenhed:
ca. 20.000 sort-hvide sider2 eller
ca. 12.500 farvesider2

108R00744
Beholder til tonerspild:
ca. 5.000 billeder eller
ca. 1.250 sider
(fuld farve 5% billede)
108R00722
2 ydelsen vil variere afhængigt af opgavens længde samt

mediestørrelse og -retning

Regulativer
Kategoriseret til UL 60950-1/CSA 22.2 nr.
60950-1-03. Klasse 1 laserprodukt. FCC Part
15 Klasse B, CE-mærket i overensstemmelse
med lavvoltsdirektiv, 73/23/EEC og EMC-
direktiv, 89/336/EEC. CB-certificeret mod IEC
60950, afsnit 508 ADA.

Op til 16 sider pr. minut (A4) i sort-hvid og / 4 sider pr. minut i farve (A4)
Op til 24.200 sider pr. måned

Automatisk dokumentfremfører: 50 arks: Størrelse: 142 x 148 mm til 216 x 356 mm
Specialmagasin: 1 ark: Størrelse: Tilpasset format fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Bakke 1: 150-ark: Størrelse: Tilpasset format fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Bakke 2: 250 ark: Størrelse: Valgbare formater fra A6 til A4 

100 ark

Så hurtigt som 18 sekunder for sort-hvid /36 sekunder for farve
1200 x 1200 dpi

Sortering, reducér/forstør, 2 eller 4 sider pr. ark, plakatkopiering, kloning-kopiering, sletning af baggrundsbilleder, ID-kort 

Så hurtigt som 14 sekunder for sort-hvid /26 sekunder for farve

Op til 2400 x 600 billedkvalitet
128 MB

300 MHz / Host-baseret
USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Manuel 2-sidet udskrivning, vandmærker, pjeceudskrivning, plakatudskrivning, 
N sider pr. ark, tilpasning til side, skalering, skabeloner, forside, sortering

Scan til e-mail, Scan til PC, USB-hukommelsesenhed, netværksscanning
PDF, JPEG, TIFF, flersidet TIFF, Nuance® PaperPort® SE 10.0, farvescanning

- Integreret fax (33,6 Kbps med JBIG-komprimering)
- Faxvideresendelse til fax eller e-mail, sikker fax, 

farvefax, Indgående faxhukommelse: 4 MB eller 320 sider, 
hurtigopkald: op til 240 

1 års garanti

Hastighed

Produktivitet

Papirkapacitet
Papirinputkapacitet Standard

Ekstraudstyr
Papirudføring
Kopiering
Tid for udskrivning af første side
Kopiopløsning
Kopifunktioner 

Udskrivning
Tid for udskrivning af første side
Printopløsning
Hukommelse
Processor / PDL
Tilslutning
Udskrivningsfunktioner 

Scanning
Scanningsdestinationer
Scanningsfunktioner

Fax

Faxfunktioner

Garanti
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Yderligere oplysninger finder du
ved at besøge os på
www.xerox.com/office

KONFIGURATIONER


