
Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6510 
και Έγχρωμος πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 6515 
Ξεπεράστε κάθε εμπόδιο στην επιχείρησή σας



Χρώμα που εντυπωσιάζει. Ελκυστικές λεπτομέρειες.  
Η τέλεια συνταγή για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Πανίσχυρη συνδεσιμότητα 
Οι συσκευές μας είναι έτοιμες για την παραγωγή 
σας με το που θα βγουν από τη συσκευασία 
τους. Το WorkCentre 6515 DNI διατίθεται με 
στάνταρ συνδεσιμότητα Wi-Fi για φορητότητα 
που θα σας λύσει τα χέρια και την ελευθερία να 
τοποθετήσετε τη συσκευή σας εκεί ακριβώς που 
τη χρειάζεστε. Ο νέος οδηγός εγκατάστασης Wi-Fi® 
και η δυνατότητα Wi-Fi Print Setup™ (WPS) που 
σάς προσφέρουμε καθιστούν ασφαλή και απλή 
την πραγματοποίηση της σύνδεσής σας. Και, με 
τη δυνατότητα Wi-Fi Direct®, οι κινητές συσκευές 
μπορούν να συνδεθούν άμεσα και με ασφάλεια. 

• Έτοιμοι για ζευγοποίηση. Τώρα πλέον οι 
εργαζόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν εύκολα 
από κινητές συσκευές και tablet με βάση Android 
με τη δυνατότητα Ζευγοποίησης με ένα πάτημα 
Near Field Communication (NFC).1 

• Απαράμιλλη φορητότητα. Εκτυπώστε email, 
φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα από 
μια ευρεία γκάμα κινητών συσκευών, αμέσως 
και χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις με τα Apple® 
AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο 
υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ 
και Mopria®. 

Θεαματική ποιότητα εικόνας
Οποιοδήποτε κι αν είναι το αντικείμενο της 
επιχείρησής σας, θα προβάλλετε το καλύτερο 
πρόσωπό της με την πιο πρόσφατη καινοτομία μας 
στην ποιότητα έγχρωμων εικόνων.

• Βελτιωμένος γραφίτης. Οι συσκευές Phaser 
6510 και WorkCentre 6515 χρησιμοποιούν τη 
νέα σύνθεση Γραφίτη Xerox® EA, ο οποίος έχει 
επανασχεδιαστεί για βελτιωμένη αναπαραγωγή 
κουκίδων και λιγότερα υπολείμματα γραφίτη. 
Και επειδή η τήξη του γίνεται σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες, εξοικονομείται επίσης ενέργεια.

• Μοναδική ανάλυση. Τα μικρότερα σωματίδια 
γραφίτη μεταφράζονται σε ακριβέστερες 
λεπτομέρειες, ενώ με εγγενή ανάλυση 
1200 x 2400 dpi, τα εκτυπωμένα υλικά 
σας θα προσελκύσουν την προσοχή και θα 
δημιουργήσουν μεγαλύτερη εντύπωση.

• Ακρίβεια χρωμάτων. Οι προσομοιώσεις 
πλακάτων χρωμάτων με την έγκριση της 
PANTONE® και η τεχνολογία διόρθωσης 
χρωμάτων της Xerox® εγγυώνται αποτελέσματα 
που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

Επιβλητική απόδοση
Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τον καθημερινό 
φόρτο εργασίας με την ισχυρή απόδοση που 
χρειάζεται η επιχείρησή σας για να αναπτυχθεί και 
να θριαμβεύσει.

• Παραγωγικότητα με πολλαπλές λειτουργίες. 
Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
WorkCentre 6515 που εξοικονομεί χώρο, σάς 
βοηθά να εξοικονομείτε ενέργεια και να μειώσετε 
το κόστος των αναλωσίμων καθώς συνδυάζει 
τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, 
έγχρωμου σαρωτή και φαξ σε μια οικονομικά 
προσιτή συσκευή.

• Εξαιρετικές επιδόσεις. Με ταχύτητες 
εκτύπωσης έως και 28 σελ./λεπτό και οι δύο 
συσκευές διαθέτουν τα ιδανικά χαρακτηριστικά 
για να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις της 
αναπτυσσόμενης επιχείρησής σας. 

• Περισσότερες εκτυπώσεις για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Με τον προαιρετικό δεύτερο 
δίσκο χαρτιού μπορείτε να τοποθετείτε 550 
επιπλέον φύλλα κάθε φορά για εκτεταμένη 
εκτύπωση χωρίς διακοπές.

• Εξοικονόμηση χρόνου. Η συσκευή WorkCentre 
6515 σαρώνει ταυτόχρονα και τις δύο όψεις 
ενός εγγράφου διπλής όψης με ταχύτητα έως και 
37 αποτυπώσεις το λεπτό. Η προεπισκόπηση 

σάρωσης σάς επιτρέπει να εξετάσετε το 
σαρωμένο αρχείο σας πριν το στείλετε. Αφαιρέστε 
ανεπιθύμητες σελίδες, ελέγξτε την ακρίβεια και 
εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο – επιτυγχάνοντας 
μια γερή ώθηση στην παραγωγικότητά σας. 

Έλεγχος εργασιών που 
σας εξοικονομεί χρόνο
Ο χρόνος είναι χρήμα και αυτές οι συσκευές είναι 
σχεδιασμένες με σκοπό να εξοικονομούν και τα δύο, 
απλοποιώντας και αυτοματοποιώντας δαπανηρές 
και χρονοβόρες εργασίες. 

• Γρήγορη εκτύπωση. Η πιο πρόσφατη έγχρωμη 
οθόνη αφής μας προσφέρει εμπειρία χρήστη 
με βάση τις εφαρμογές, όπως ακριβώς σε ένα 
tablet. Προσαρμόστε την για να ταιριάζει στη 
ροή εργασιών σας και πλοηγηθείτε με απλή 
αλληλεπίδραση όπως σε ένα smartphone1.

• Σύνδεση με το cloud. Με λίγα μόλις βήματα, 
ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής σας είναι έτοιμος 
για σάρωση2 σε ή εκτύπωση από το cloud. 
Σάρωση σε Εmail, FTP, Δίκτυο ή κάπου πιο 
κοντά – όπως στην ενσωματωμένη θύρα USB της 
μπροστινής όψης.

• Εύκολη διαχείριση. Ο επανασχεδιασμένος 
Ενσωματωμένος Διακομιστής Web είναι εύκολος 
στη χρήση και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, 
ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα τον 
εκτυπωτή ή το πολυλειτουργικό σύστημά σας 
από το γραφείο σας ή εν κινήσει.

• Παραμείνετε ασφαλείς. Διατηρήστε τα 
εμπιστευτικά έγγραφά σας μακριά από τα 
αδιάκριτα μάτια με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες 
ασφάλειας που περιλαμβάνουν IPsec, SNMPv3, 
Φιλτράρισμα IP και ασφαλή εκτύπωση.

 
1 WorkCentre 6515 μόνο 
2  Απαιτεί υποστήριξη για την εφαρμογή Xerox® Mobile Link για IOS 

ή Android, διαθέσιμο στις αρχές του 2017. 

Διαρκής επέκταση. Ακούραστη παραγωγή.

Έτσι πρέπει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Παρουσιάζουμε τον Έγχρωμο εκτυπωτή 
Xerox® Phaser® 6510 και τον Έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® WorkCentre® 6515 – 
έτοιμοι για παραγωγή από τη συσκευασία τους. Εκπληκτική ποιότητα εικόνας, εύκολη 
συνδεσιμότητα, ενσωματωμένη παραγωγικότητα και αξιοπιστία στην οποία μπορείτε να 
βασιστείτε, σε τιμή που μπορείτε να αντέξετε.



Το χρώμα μετράει
Οι έρευνες δείχνουν ότι το χρώμα επιβάλλει 
την προσοχή. 

82%  Το ποσοστό αύξησης στο 
διάστημα προσοχής που 
κερδίζεται με το χρώμα. 

80%  Το κέρδος σε αναγνωσιμότητα 
όταν χρησιμοποιείται χρώμα. 

39%  Η αύξηση σε απομνημόνευση 
σε σύγκριση με το ασπρόμαυρο. 

55%  Η προστιθέμενη πιθανότητα 
επιλογής ενός έγχρωμου 
ταχυδρομικού εντύπου 
πρώτου από όλα. 

Για να μάθετε όλους τους τρόπους με τους 
οποίους το χρώμα προστάζει την υψηλή 
απόδοση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.xerox.com/ColourCounts.

Πηγές: 

Μελέτες: Loyola College, Maryland, U.S.A., των Ellen Hoadley, 
Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. και Faith Gilroy, Ph.D. Case & 
Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, 
Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., 
Southern Illinois. 

Δημοσιευμένο υλικό: The Persuasive Properties of Colour, 
Marketing Communications, What’s Working in Direct 
Marketing, How to Use Color to Sell, Cahners Publishing 
Company. Grasp Facts Fast with Colour Copying, Modern 
Office Procedures.

Xerox® Mobile Link App1

Η εφαρμογή Xerox® Mobile Link είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές που μπορεί να εκτελέσει 
σάρωση, αποστολή email και φαξ από το τηλέφωνο ή το tablet σας μέσω της σύνδεσης με 
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Xerox® (MFP). Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή δεδομένων 
σε χώρο αποθήκευσης cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.xerox.com/MobileLink
1 Διαθέσιμη στις αρχές του 2017

1
Ένας αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 
με ένα μοναδικό πέρασμα και χωρητικότητα 50 
φύλλων χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 
139,7 x 139,7 mm έως 216 x 356 mm. Οι ισχυρές 
λειτουργίες σάρωσης περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
PDF με δυνατότητα αναζήτησης με ενσωματωμένη 
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), καθώς 
και δυνατότητες Σάρωσης σε Email, Σάρωσης στο 
δίκτυο και Άμεσης σάρωσης σε εφαρμογές.

2
Ο εκτυπωτής WorkCentre 6515 περιλαμβάνει 
την πιο πρόσφατη διεπαφή οθόνης αφής για μια 
εμπειρία χρήστη παρόμοια με αυτή των κινητών 
τηλεφώνων.

3
Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να 
εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια 
τυπική συσκευή μνήμης USB.

4
Ο ρυθμιζόμενος βοηθητικός δίσκος bypass 
τροφοδότησης 50 φύλλων υποστηρίζει ειδικά 
μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76 x 127 mm 
έως 216 x 356 mm.

5
Ο δίσκος 1 τροφοδότησης 250 φύλλων υποστηρίζει 
ειδικά μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76 x 147 mm 
έως 216 x 356 mm.

6
Ένας προαιρετικός δίσκος 2 τροφοδότησης 550 
φύλλων αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα σε 
850 φύλλα για περισσότερο χρόνο λειτουργίας 
και κύκλους εκτύπωσης χωρίς διακοπές.

Ο Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 6515 έχει σχεδιαστεί με βάση 
την εκπληκτική απόδοση εκτύπωσης που διαθέτει ο εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6510, με 
πανίσχυρα εργαλεία παραγωγικότητας που έχουν σχεδιαστεί ώστε η λειτουργία, η διατήρηση 
και η ανάπτυξη της επιχείρησής σας να είναι ευκολότερη και αποδοτικότερη από ποτέ.
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©2016 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, Global Print Driver®, 
Mobile Express Driver®, Phaser® και WorkCentre® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ως 
εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την 
αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας (μοντέλα DN και DNI). Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα  
στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 11/16 BR19318 65XBR-01XA

Διαχείριση συσκευής
Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, 
Apple® Bonjour®

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, 
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® έκδοση 10.9 και νεότερη, 
Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Δυνατότητες γραμματοσειρών 
136 γραμματοσειρές PostScript, 88 γραμματοσειρές PCL

Χειρισμός μέσων εκτύπωσης
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού 
περάσματος: 60-125 gsm, Βοηθητικός δίσκος bypass, δίσκος 1, δίσκος 
2: 60-220 gsm

Τύποι μέσων εκτύπωσης
Bond, Κοινό χαρτί, Χαρτόνι, Ειδικό, Φάκελοι, Γυαλιστερό χαρτόνι, 
Διάτρητο, Ετικέτες, Letterhead, Ελαφρύ χαρτόνι, Ελαφρύ γυαλιστερό 
χαρτόνι, Προεκτυπωμένο, Ανακυκλωμένο

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευση: -20 έως 40ºC, Σε λειτουργία: 5 έως 
32ºC, Υγρασία: 15% έως 85%, Επίπεδα πίεσης ήχου: Phaser 6510: 
Εκτύπωση: 51,9 dB(A), Σε αναμονή: 24,9 dB(A), WorkCentre 6515: 
Εκτύπωση: 52,5 dB(A), Σε αναμονή: 26,3 dB(A), Επίπεδα ισχύος 
ήχου: Εκτύπωση: Phaser 6510: 6,76 B ή λιγότερο, Σε αναμονή: 
4,0 B ή λιγότερο, WorkCentre 6515: 6,84 B ή λιγότερο, Σε αναμονή: 
4,25 B ή λιγότερο, Χρόνος προθέρμανσης (από κατάσταση 
αδράνειας): Phaser 6510: μόλις 26 δευτερόλεπτα, WorkCentre 6515: 
μόλις 27 δευτερόλεπτα 

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220-240 VAC, 50 Hz, Κατανάλωση ενέργειας: Phaser 
6510: Εκτύπωση: 350 W, Σε αναμονή: 44 W, Σε αδράνεια: 1.0 W, 
WorkCentre 6515: Εκτύπωση: 370 W, Σε αναμονή: 52 W, Σε αδράνεια: 
1,2 W, Πιστοποίηση ENERGY STAR® (Μοντέλα DN και DNI) 

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm, Βάρος: 23,8 kg, WorkCentre 
6515: 420 x 506 x 500 mm, Βάρος: 30,7 kg, Βοηθητικός δίσκος 2:  
420 x 465 x 150 mm, Βάρος: 6,7 kg

Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Αναλώσιμα
Κασέτες εκτύπωσης πολύ υψηλής χωρητικότητας:
Κυανό: 4.300 στ. σελίδες1 106R03690
Ματζέντα: 4.300 στ. σελίδες1 106R03691
Κίτρινο: 4.300 στ. σελίδες1 106R03692

Κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρο: 5.500 στ. σελίδες1 106R03480
Κυανό: 2.400 στ. σελίδες1 106R03477
Ματζέντα: 2.400 στ. σελίδες1 106R03478
Κίτρινο: 2.400 στ. σελίδες1 106R03479

Κασέτες εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας:
Μαύρο: 2.500 στ. σελίδες1 106R03476
Κυανό: 1.000 στ. σελίδες1 106R03473
Ματζέντα: 1.000 στ. σελίδες1 106R03474
Κίτρινο: 1.000 στ. σελίδες1 106R03475

Προϊόντα για τακτική συντήρηση:
Φύσιγγα τυμπάνου, μαύρο: 48.000 σελίδες2 108R01420
Φύσιγγα τυμπάνου, κυανό: 48.000 σελίδες2 108R01417
Φύσιγγα τυμπάνου, ματζέντα: 48.000 σελίδες2 108R01418
Φύσιγγα τυμπάνου, κίτρινο: 48.000 σελίδες2 108R01419
Κασέτα υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες2 108R01416

Βοηθητικός εξοπλισμός
Τροφοδότης 550 φύλλων  097S04765
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου  497K16750

1 Μέσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 
19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη 
λειτουργία εκτύπωσης.
2 Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος εργασίας 
τριών σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της εργασίας, το 
μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

Xerox® Phaser® 6510 και Xerox® WorkCentre® 6515
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
συσκευής Phaser 6510N Phaser 6510DN WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Ταχύτητα Μέχρι 28 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό 

Κύκλος εργασιών1 Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού
Είσοδος χαρτιού Στάνταρ Δ/Δ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 50 φύλλα:  
Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 139,7 mm έως 216 x 356 mm

Δίσκος bypass: 50 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Δίσκος 1: 250 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 76 x 147 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά Δίσκος 2: 550 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 76 x 191 mm έως 216 x 356 mm

Έξοδος χαρτιού 150 φύλλα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Δ/Δ Στάνταρ Δ/Δ Στάνταρ

Εκτύπωση και 
αντιγραφή
Ανάλυση Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 2400 dpi Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 2400 dpi, Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτης 
εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη και έγχρωμη μόλις σε 12 δευτερόλεπτα

Χρόνος εμφάνισης πρώτου 
αντιτύπου

Δ/Δ Ασπρόμαυρη και έγχρωμη μόλις σε 12 δευτερόλεπτα

Επεξεργαστής / Μνήμη 733 MHz / 1 GB 1,05 GHz / 2 GB

Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 
802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0

Γλώσσες περιγραφής σελίδας Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Λειτουργίες εκτύπωσης Προσομοιώσεις πλακάτων χρωμάτων με την έγκριση της PANTONE®, N-up, Προσαρμογή στη σελίδα, Εκτύπωση φυλλαδίου, Μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία, Εξώφυλλα/Διαχωριστικά, Εκτύπωση 
αφίσας, Υδατογραφήματα, Επικαλύψεις, Αρχικές σελίδες, Πρόχειρη εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστική εκτύπωση, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εκτύπωση, Ταξινόμηση RAM

Εκτύπωση 
και 
εφαρμογές 
για κινητές 
συσκευές

Στάνταρ Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Δωρεάν λήψεις Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria®, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης 
Xerox® για Android™

Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® 
για Android™

Προαιρετικά Προσαρμογέας Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (περιλαμβάνει Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 και Mopria. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/WPSA
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Σάρωση Στάνταρ

Δ/Δ

Προορισμοί: Σάρωση σε Email (τοπικό βιβλίο διευθύνσεων ή ενοποίηση LDAP, SMTP), Δίκτυο (μέσω FTP/SMB), 
Συσκευή μνήμης USB, WSD, Εφαρμογή (TWAIN Δίκτυο), WIA (Σάρωση WSD), Mac 10.9 ή νεότερη έκδοση (Δίκτυο/
Mac ICA), Υπολογιστής δικτύου (SMB/FTP), Πολλαπλοί προορισμοί σε μια μοναδική εργασία σάρωσης, Μορφές 
αρχείων: JPG, TIFF (μονοσέλιδο και πολυσέλιδο), PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης και ενσωματωμένο OCR, 
Λειτουργίες: Οπτική ανάλυση έως 600 x 600 dpi, 24-bit έγχρωμη / 8-bit διαβαθμίσεις του γκρι

Προαιρετικά Πολλές λύσεις διαθέσιμες μέσω διαφόρων Συνεργατών Xerox Alliance

Φαξ
Λειτουργίες φαξ3

Δ/Δ

33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, Μαζική αποστολή (μέχρι 200 προορισμούς), Μεταχρονολογημένη έναρξη 
(μέχρι 24 ώρες), Εντοπισμός μοτίβου διακριτού κωδωνισμού, Βιβλίο διευθύνσεων φαξ (μέχρι 200 πλήκτρα μνήμης), 
Προώθηση φαξ σε Email, Προώθηση φαξ και τοπική εκτύπωση, Λήψη απομακρυσμένης κλήσης (polling), Απόρριψη 
αυτόκλητων φαξ, Ασφαλής λήψη φαξ

Ασφάλεια  Στάνταρ Ασφαλές HTTPS (TLS), IPsec, Έλεγχος ταυτότητας 802.1x, S/MIME, IPv6, 
Φιλτράρισμα IP, Ασφαλής εκτύπωση, SNMPv3, LDAP (SASL)

Ασφαλές HTTPS (TLS), IPsec, Έλεγχος ταυτότητας 802.1x, S/MIME, IPv6, Φιλτράρισμα IP, Ασφαλής εκτύπωση, 
Ασφαλής λήψη φαξ, SNMPv3, LDAP (SASL), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, Έλεγχος ταυτότητας Kerberos  
(Unix / Linux / Windows ADS)

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη
1 Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Ανάλογα με τη συγκεκριμένη κινητή συσκευή, τις εκδόσεις ή τον προμηθευτή – η κινητή συσκευή μπορεί να απαιτεί δωρεάν λήψη της εφαρμογής 
από τα κατάλληλα καταστήματα.  
3 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

www.xerox.com

www.xerox.com/WPSA

