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Produktark
Xerox WorkCentre 6515 A4 MFP Farge Duplex DNI
Varenummer: 455974 - Artikkelnummer: 6515V_DNI?NO

Xerox WorkCentre 6515 flerfunksjonsskriver med farge bygger på den enestående
ytelsen til Xerox Phaser 6510, med avanserte produktivitets verktøy som gjør det enklere
og mer effektivt å drive, beholde og utvide virksomheten.

Høydepunkter
Flerfunksjonsskriver med farge
Har Wi-Fi-tilkobling som standard
Det nyeste innen fargebildekvalitet
Førsteklasses ytelse

Produktbeskrivelse

Bygget for å få fart på virksomheten
Xerox WorkCentre 6515 flerfunksjonsskriver med farge bygger på den enestående ytelsen til Xerox Phaser 6510, med avanserte
produktivitets verktøy som gjør det enklere og mer effektivt å drive, beholde og utvide virksomheten.
Ekstrem tilkobling
Maskinene er klare for måten du jobber på, rett ut av boksen. WorkCentre 6515 DNI har Wi-Fi-tilkobling som standard og gir deg frihet
til å plassere maskinen hvor du vil. Den nye veiviseren for installasjon av Wi-Fi® og trådløs utskrift (WPS) gjør det enkelt og sikkert å
opprette en tilkobling. Og med Wi-Fi Direct® kan mobile enheter koble seg til direkte og sikkert.
• Klar for sammenkobling. Nå kan medarbeiderne enkelt skrive ut fra Androidbaserte mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter med
nærfeltskommunikasjon (NFC)
• God støtte for mobile enheter. Skriv ut e-post, bilder og viktige dokumenter fra en rekke mobile enheter umiddelbart og uten komplisert
oppsett med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Servicepluginmodul for Android™ og Mopria®.
Fantastisk bildekvalitet
Uansett hva du holder på med, kan du vise deg fra din beste side med det nyeste innen fargebildekvalitet.
• Forbedret fargepulver. WorkCentre 6515 bruker den nye Xerox EA fargepulverformelen som er redesignet for forbedret
reproduksjonsevne for punkter og mindre fargepulveravfall. Den smelter ved lavere temperaturer, noe som også sparer energi.
• Imponerende oppløsning. Mindre fargepulverpartikler gir finere detaljer, og med 1200 x 2400 innebygd ppt trekker til seg
oppmerksomhet og gir større inntrykk.
Førsteklasses ytelse
Få bukt med det daglige arbeidet med en kraftig ytelse som bedriften trenger for å vokse og utvikle seg.
• Fremragende ytelse. Med utskriftshastighet på opptil 28 spm kan begge enhetene støtte kravene til en virksomhet i vekst.
• Skriv ut mer over lengre tid. Utvid med et ekstra papirmagasin med plass til 550 ark, og du kan skrive ut enda lenger uten avbrudd.
• Spar tid. WorkCentre 6515 skanner begge sidene til et tosidig dokument samtidig med en hastighet på opptil 37 trykk per minutt. Med
forhåndsvisning for skanningen kan du se den skannede filen før du sender den. Fjern uønskede sider, sjekk nøyaktighet og spar
verdifull tid – noe som gir økt produktivitet.

Tidsbesparende oppgaveplanlegging
Tid er penger, og disse enhetene er formålsbygget for å spare både ved å forenkle og automatisere dyre og tidkrevende oppgaver.
• Trykk i vei. Den nyeste berøringsskjermen med farger har en app-basert brukeropplevelse som minner om et nettbrett. Tilpass den til
arbeidsflyten din og naviger med intuitive funksjoner på samme måte som med smarttelefoner.
• Koplet til nettsky. Med bare noen enkle trinn er flerfunksjonsskriveren klar til å skanne til eller skrive ut fra nettskyen. Skann til e-post,
FTP, nettverk eller noe mer jordfast, for eksempel den integrerte USB-porten på frontpanelet.
• Høy sikkerhet. Hold sensitive dokumenter borte fra utilsiktede mottakere med de nyeste sikkerhetsfunksjonene, inkludert IPsec,
SNMPv3, IP-filtrering og sikker utskrift.
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