
Impressora Xerox® Phaser 6600 e 
multifuncional WorkCentre 6605
Qualidade e produtividade sem igual 
para seu escritório ou grupo de trabalho.

Phaser® 6600 e  
WorkCentre™ 6605
Tamanho A4
Impressora e 
Multifuncional em cores



Cores que fazem seu trabalho 
ser notado
Não importa qual é seu negócio, a Phaser 6600 
e a WorkCentre 6605 proporcionam a sua 
imagem uma vantagem essencial em cores. 

•  Impressões que vendem seu negócio. Uma 
resolução de impressão de 600 x 600 x 4 dpi 
até 1200 x 1200 faz suas comunicações 
impressas se destacarem chamando atenção.

•  Saída aprimorada. O modo de foto torna o 
visual de suas imagens e gráficos excepcional, 
produzindo cores mais profundas e nítidas 
encantando todos usuários.

•  Toner EA exclusivo da Xerox. Funde a 
uma temperatura muito mais baixa e 
reduz o consumo de energia em até 20% 
e as emissões de CO2 em até 35% em 
comparação com o toner convencional. 
Também não precisa de óleo, proporcionando 
um resultado de alta qualidade mesmo em 
papel comum ou reciclado.

•  Sempre a cor certa. As simulações de cores 
sólidas Pantone® e a tecnologia de correção 
de cores Xerox asseguram resultados que 
correspondem às suas expectativas.

•  Precisão consistente. O verdadeiro Adobe® 
PostScript® 3™ garante que seus trabalhos de 
impressão sejam consistentemente precisos, 
com as cores mais nítidas e verdadeiras, além 
de gráficos superiores.

Poderosos recursos 
A Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 oferecem 
uma variedade de recursos e opções avançadas 
acessíveis para equipes de trabalho.

•  Reduza seu uso de papel. Impressão 
automática em frente e verso nas 
configurações DN facilita a economia 
de papel e dá aos seus documentos 
uma aparência profissional. Além disso, 
a impressão N-up permite produzir 
várias páginas em uma folha, o que 
é particularmente útil ao imprimir 
apresentações.

•  Liberdade sem fios. Coloque a Phaser 6600 
e a WorkCentre 6605 em qualquer lugar no 
escritório com o Wi-Fi opcional.

•  Menos para substituir. Cartuchos de toner 
de alta capacidade permitem períodos 
mais longos de produtividade ininterrupta e 
ajudam a reduzir o custo total de operação 
ao longo do tempo.

•  Consolide e economize. A WorkCentre 6605 
economiza energia e reduz os custos de 
suprimentos com a combinação das funções 
de copiadora, impressora, scanner e fax – 
tudo em um dispositivo.

•  Permaneça protegido. Mantenha seus 
documentos confidenciais longe de 
destinatários não pretendidos com a 
impressão segura* disponível e proteja o 
acesso aos recursos do dispositivo com a 
autenticação de código PIN no painel frontal. 

Simples e Produtiva
A Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 suportam 
equipes de trabalho dinâmicas com recursos 
produtivos e simples de usar economizando o 
tempo de todos.

•  Imprima e pronto. A Phaser 6600 e a 
WorkCentre 6605 trabalham de maneira 
rápida, com velocidades de impressão em 
cores e em preto e branco de até 36 ppm.

•  Carregue papel com menos frequência. 
A bandeja de papel principal de 550 folhas 
contém uma resma completa de papel – fim 
dos pacotes meio vazios ocupando espaço 
de armazenamento. Uma segunda bandeja 
opcional aumenta a capacidade total para 
1.250 folhas para períodos ainda maiores de 
produtividade ininterrupta. 

•  O mais simples possível. A inovadora tela 
sensível ao toque de 4,3 polegadas na 
WorkCentre 6605 apresenta ícones brilhantes 
e coloridos e navegação intuitiva para 
facilidade de uso ideal.

•  Crie fluxos de trabalhos digitais. Use 
a WorkCentre 6605 para digitalizar seus 
documentos em cópia física e obter arquivos 
digitais com texto pesquisável que podem ser 
automaticamente compartilhados por e-mail 
ou pasta de rede ou salvos no dispositivo ou 
em qualquer dispositivo de memória USB 
para oferecer verdadeira portabilidade. 

•  Fácil inicialização e operação diária. Você 
estará ativo e operando em minutos, e com 
o Xerox® CentreWare® IS, a administração 
remota de dispositivo é realizada com 
facilidade a partir de qualquer navegador 
de computador ligado em rede.

O valor de aprimorar a imagem da sua empresa é imensurável. E com os valores 
da Impressora Phaser 6600 e da multifuncional em cores WorkCentre 6605, os grupos 
de trabalho dinâmicos de hoje podem facilmente criar comunicações de negócios 
importantes destacando-se da concorrência com impressão em cores excepcional. 

Impressora em cores Phaser® 6600 e 
multifuncional em cores WorkCentre™ 6605

*  Padrão na WorkCentre 6605. A Phaser 6600 requer o Kit de 
produtividade (com RAM de 512 MB) ou o Kit de produtividade  
(com disco rígido de 160 GB).
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Um dispositivo, várias funções. A multifuncional em cores WorkCentre 6605 foi 
desenvolvida sobre o excelente desempenho de impressão oferecido pela Phaser 
6600, proporcionando uma variedade de ferramentas potentes  
de produtividade projetadas para tornar suas tarefas  
diárias no escritório mais eficientes do que nunca.

1
A WorkCentre 6605 inclui uma tela sensível ao toque 
de 4,3 polegadas com instruções fáceis de entender e 
telas de ajuda para simplificar as operações de walkup.
2

Um Alimentador automático de documentos em frente 
e verso de 50 folhas digitaliza originais para trabalhos 
de cópia, digitalização e fax.
3

Uma porta USB na parte dianteira permite que os 
usuários imprimam ou digitalizem rapidamente em 
qualquer dispositivo de memória USB padrão.
4

Fluxos de trabalho eletrônicos potentes incluem 
digitalização para e-mail e digitalização para rede, 
mais LAN Fax para envio de fax em rede eficiente e 
rápido a partir do seu PC ou Mac.
5

Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de 
bandeja cheia.
6

Bandeja multiuso de 150 folhas lida com tamanhos de 
material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
7

Com a bandeja de papel de 550 folhas, a capacidade 
de papel padrão para a WorkCentre 6605 totaliza 
700 folhas.
8

A bandeja de papel de 550 folhas opcional aumenta a 
capacidade total de papel para 1.250 folhas.

 
Principais características da Phaser® 6600
• Imprime até 36 ppm em cores e em preto e branco 
•  Tempo de saída da primeira página de 9 segundos 

em preto e branco e 10 segundos em cores
• Conectividade Wi-Fi opcional
•  Impressão padrão em frente e verso automática 

(configuração 6600DN)
•  Capacidade de papel de 550 folhas padrão 

(expansível para 1.100 folhas)

Principais características da 
WorkCentre™ 6605
Todos os recursos da Phaser 6600 mais:
•  Recursos de digitalização com aprimoramento 

do fluxo de trabalho
• Linha completa de recursos de cópia
• LAN Fax e funcionalidade de fax de walkup
•  Interface do usuário com tela sensível ao toque 

em cores de 4,3 polegadas
•  Alimentador automático de documentos em 

frente e verso para 50 folhas

Impressão

A4

ppm36

Phaser 6600
LxPxA:
430 x 488 x 384 mm
Peso:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
LxPxA:
430 x 528 x 560 mm
Peso:
32,5 kg

Copia/Imprime/Digitaliza/ 
Envia fax/Envia e-mail

A4

ppm36
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Velocidade

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN

Até 36 ppm (Carta)/Até 35 ppm (A4), em cores e em preto e branco

Ciclo de operação Até 80.000 páginas/mês1

Manipulação de papel  
Entrada de papel Padrão N/D

Alimentador automático de documentos em frente e verso (DADF):  
50 folhas: tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

Bandeja multiuso: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Saída do papel Padrão 250 folhas voltadas para baixo com sensor de bandeja cheia

Saída automática em frente e verso N/D Padrão N/D Padrão

Impressão Tempo de saída da 
primeira página 9 segundos em preto e branco/10 segundos colorida

Resolução de impressão (máx.) De 600 x 600 x 4 dpi até 1200 x 1200

Processador 533 MHz

Memória (padrão/máx.) 256 MB/768 MB 512 MB/1 GB

Conectividade USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi opcional (802.11 n/g/b)

Linguagens de descrição de páginas Verdadeira emulação Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF

Recursos de impressão Simulações de cores sólidas calibradas pelas cores PANTONE®, configurações salvas, configurações Earth Smart, correções de cores, N-up, layout de livreto, marca 
d'água, modo de foto, intercalação, impressão segura2, impressão salva2, armazenamento de fontes/formulários/macros3

Cópia Tempo de saída da primeira 
página

NA 13 segundos em preto e branco/16 segundos colorida

Recursos de cópia Até 600 x 600 dpi, redução/ampliação (25%-400%), mais claro/mais 
escuro, saturação de cores, nitidez, balanço de cores, exposição automática, 
até 99 cópias, saída 2-up (duas por página), ajuste automático, clonagem, 
intercalação (até 50 páginas)

Fax4 Recursos de fax de walkup NA Compactação MH/MR/MMR/JBIG, rejeição de fax indesejado, detecção 
de padrão de Distinctive Ring, encaminhamento de fax e impressão local, 
recebimento seletivo, início adiado (até 24 horas), envio de transmissão 
(até 200 destinos), agenda de fax (até 200 números de discagem rápida), 
recebimento de fax seguro

Recursos de LAN Fax Início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 30 destinos), zoom, 
ajuste automático, rotação, N-up, marca d'água, agenda telefônica (até 
500 números de discagem rápida, até 500 de discagem em grupo, agenda 
armazenada no PC)

Digitalização Destinos de 
digitalização

NA Digitalização TWAIN/WIA via USB ou rede, digitalização para o computador via 
SMB, digitalização para o servidor via FTP, digitalização para e-mail com suporte 
a LDAP, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização WSD

Recursos de digitalização Formatos de arquivo JPEG/TIFF/TIFF de múltiplas páginas/PDF, Agenda de 
e-mail (até 100 endereços de e-mail, até 10 endereços de grupo de e-mail), 
Gerenciador de digitalização expressa, digitalização para PC Desktop® SE Small 
Business Edition (licença para uma estação)

Segurança Recebimento de fax seguro (somente WorkCentre 6605), impressão segura2, criptografia de disco de 256 bits e sobregravação3, HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro3), 
IPsec, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoria, filtragem de IP

1 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida regularmente; 2 padrão na 6605, a 6600 requer um kit de produtividade opcional; 3 requer kit de produtividade (com disco rígido de 160 GB); 
4 requer linha telefônica analógica

Gerenciamento de dispositivos
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de e-mail, 
Apple® Bonjour

Drivers de impressão
Windows XP e posteriores, OSX 10.5 e posteriores, várias 
distribuições de Linux e Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile 
Express Driver

Manipulação de material
Alimentador automático de documentos em frente e verso (6605): 
Só frente: 50-125 gsm; Frente e verso: 60-125 gsm; Bandeja 
manual, bandeja 1, bandeja 2: 60-216 gsm; Tipos de material: 
papel comum, papel perfurado, papel timbrado, papel colorido, 
cartão de baixa gramatura, cartão brilhante de baixa gramatura, 
cartão de alta gramatura, cartão brilhante de alta gramatura, 
etiquetas, envelopes

Ambiente operacional
Temperatura: armazenamento: 0° a 40°C; operação: 10° a 32°C; 
umidade: operação: 10% a 85%; níveis de potência sonora: 6600: 
Impressão: 6,9 B, Espera: 4,5 B; 6605: Impressão/cópia: 6,8 B, 
Espera: 4,4 B; níveis de pressão sonora: 6600: Impressão: 53 dB(A), 
Espera: 29 dB(A); 6605: Impressão/cópia: 52 dB(A), Espera: 
29 dB(A); Tempo de aquecimento (no modo de repouso) 6600: 
até 21 segundos, 6605: até 25 segundos

Energia
Potência: 110-127 V CA, 50/60 Hz, 10 A 50/60 Hz, 5 A; consumo 
de energia: 6600: Espera: 65 W, Impressão: 535 W, Repouso: 4 W; 
6605: Espera: 72 W, Impressão: 560 W, Repouso: 6 W; qualificação 
ENERGY STAR® (configuração DN)

Suprimentos
Cartuchos de impressão de alta capacidade*:
Preto: 8.000 páginas padrão 106R02236
Ciano: 6.000 páginas padrão 106R02233 
Magenta: 6.000 páginas padrão 106R02234
Amarelo: 6.000 páginas padrão 106R02235 

Itens de manutenção de rotina
Kit de unidade de geração de imagem:  
até 60.000 páginas** 108R01121
Cartucho de resíduo: até 30.000 páginas** 108R01124

Opções
Alimentador de 550 folhas  097S04400
Kit de produtividade (RAM de 512 MB) 097S04269
Kit de produtividade (HD de 160 GB) 097S04403
Adaptador de rede sem fio 097S04409

*   Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/
IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de 
cobertura e modo de impressão.

**  Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho 
de tamanho médio de 3 páginas de tamanho A4/carta. O rendimento 
varia de acordo com o tamanho da execução do trabalho, o tamanho 
do material e a orientação.

(configuração DN)


