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Phaser 6121MFP Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
®

Prostota i wygoda. Urządzenie Phaser 6121MFP umożliwia kolorowe drukowanie,
skanowanie, kopiowanie i faksowanie, a wszystko to w wyjątkowo produktywny i przyjazny
dla użytkownika sposób. Model stanowi doskonałą odpowiedź na wszelkie potrzeby związane
z przetwarzaniem Twoich dokumentów biurowych.

Prosta obsługa
Nowoczesna technologia sprawia, że
Phaser 6121MFP jest niezwykle prosty w obsłudze.
Jest to najlepszy wybór dla prężnie działającego
małego biura, które potrzebuje solidnego i taniego
rozwiązania.
• Szybka, łatwa konﬁguracja. Zaawansowane
oprogramowanie instalacyjne Xerox
automatycznie instaluje i konﬁguruje urządzenie
zapewniając prostą łączność sieciową. Kartridże
z tonerem zostały już zainstalowane. Umożliwia to
uruchomienie urządzenia zaledwie w kilka minut.
• Uproszczone zarządzanie sieciowe.
Oprogramowanie CentreWare® IS umożliwia
skonﬁgurowanie, monitorowanie i zarządzanie
Twoim nowym urządzeniem wielofunkcyjnym
z poziomu komputera, jak również uzyskanie
szybkiego dostępu do wsparcia online.
• Intuicyjny panel sterowania. Funkcje
samoobsługowego kopiowania, skanowania
i faksowania są wyjątkowo przyjazne dla
użytkownika, z przejrzyście oznaczonymi
kontrolkami, a przyciski skrótu do najczęściej
używanych zadań znajdują się z przodu panela
sterowania.
• Niezawodność. Urządzenie Phaser 6121MFP jest
objęte dwuletnią obsługą gwarancyjną w miejscu
instalacji.
• Oszczędność zasobów. Model Phaser 6121MFP
jest zgodny z normą Energy Star pod kątem
energooszczędności i stanowi część naszego
programu Green World Alliance. Wystarczy pobrać
i wydrukować nasze zwrotne etykiety dostawcze,
załączyć je do zużytych kartridży z tonerem, a my
zutylizujemy je bezpłatnie.

Wygodna funkcjonalność
„wszystko w jednym”

Skanowanie: lepszy sposób
zarządzania dokumentami

Eliminuje potrzebę posiadania oddzielnego faksu
i kopiarki, skanerów i drukarek – to pojedyncze
urządzenie zapewnia wszystkie te funkcje przy
zachowaniu wysokiej jakości i korzystnej ceny.
• Wydajność adekwatna do potrzeb od jednego
do pięciu użytkowników. Prędkość druku do 20
stron na minutę w wersji czarno-białej i 5 stron na
minutę w wersji kolorowej.
• Kolor pozwala tworzyć dokumenty wysokiej
jakości. Rozdzielczość 1200 x 600 dpi zapewnia
ostrość i doskonałą czytelność druku,
a zatwierdzone przez Pantone® symulacje kolorów
gwarantują optymalną jakość materiałów.
• Podstawowy cyfrowy obieg dokumentów
z potężnymi możliwościami skanowania.
Możliwość zeskanowania kolorowego dokumentu
i jego zamiana na dokument elektroniczny.
• Wydajne funkcje kopiowania. Opcja kopiowania
dokumentu tożsamości umożliwia drukowanie
obu stron prawa jazdy, dowodu osobistego lub
innych małych dokumentów na pojedynczej
stronie arkusza papieru; a opcja automatycznego
sortowania zapewnia oszczędność czasu.
• Faksowanie. Konﬁguracja Phaser 6121MFP/N
i 6121MFP/D umożliwia faksowanie i nadawanie
faksu bezpośrednio z podłączonego urządzenia lub
komputera sieciowego.*
• Niewielkie wymiary. Cicha praca urządzenia i
jego niewielkie rozmiary powodują, że niniejszy
model spełnia wymagania pracy w niewielkim
biurze.

Phaser® 6121MFP w skrócie
• 5 stron na minutę w trybie
kolorowym / 20 stron na minutę
w trybie czarno-białym
• Czas drukowania pierwszej strony
wynosi tylko 21 sekund w przypadku
druku w kolorze/ 11 sekund przy druku
czarno-białym.
• Rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi
• Do 35 000 stron/miesięcznie
• Pojemność zasobnika do 200 arkuszy,
możliwość rozszerzenia do 700 arkuszy

• Konﬁguracja obiegu dokumentów na
pulpicie. Scan Dashboard* umożliwia
skonﬁgurowanie ustawień skanera
i skanowanie dokumentów w wersji
papierowej do popularnych aplikacji, takich
jak Microsoft Word.
• Oprogramowanie Xerox Scan to PC
Desktop®*. Obejmuje wiodące w branży
aplikacje umożliwiające skanowanie
dokumentów, konwertowanie ich w pełni
edytowalny tekst oraz optymalizowanie
obrazów.
• Proste przechowywanie.
Zapisz zeskanowane pliki bezpośrednio
na nośniku pamięci USB, tym samym
umożliwiając ich przenoszenie i użytkowanie.
• Skanowanie do wiadomości e-mail
z uwierzytelnianiem. Możliwość przesyłania
plików do poczty elektronicznej bezpośrednio
z panela sterowania.
• Skanowanie kolorowe. Umożliwia
tworzenie elektronicznych dokumentów
kolorowych i ich dystrybucję poprzez pocztę
elektroniczną.
• Proste przesyłanie skanowanych
dokumentów. Dodaj adres email oraz dane
serwera FTP do książki adresowej urządzenia
lub zintegruj ją ze swoimi sieciowymi
katalogami email za pomocą protokołu LDAP.
* Tylko Windows

Drukowanie/kopiowanie/
skanowanie/faksowanie
A4

5 na minutę w kolorze/
20 w czerni i bieli

SZxGxW: (6121MFP/N
konﬁguracja)
405 x 427 x 432 mm
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Elastyczne funkcje,
doskonałe dopasowanie
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Nie płać za funkcje, których nie potrzebujesz.
Urządzenie Phaser 6121MFP zapewnia szerokie
możliwości drukowania, kopiowania, skanowania
i faksowania.
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• Trzy konﬁguracje. Uzyskujesz doskonałe
połączenie funkcji biurowych w jednym urządzeniu.
Model 6121MFP/S zapewnia podstawowe
funkcje drukowania, kopiowania i skanowania.
Model 6121/N umożliwia opcje faksowania, a
6121MFP/D również możliwość automatycznego
druku dwustronnego.
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• Prostota. Port USB 2.0 umożliwia podłączenie
urządzenia do komputera, a port 10/100Base-T
Ethernet przemieni Phaser 6121MFP we
wszechstronne urządzenie sieciowe.
• Odpowiednia pojemność podajników na
papier. Użytkownicy intensywnie korzystający
z urządzenia mogą zdecydować się na dodatkowy
podajnik na 500 arkuszy, zwiększający ogólną
pojemność papieru do 700 arkuszy.
• Automatyczne drukowanie dwustronne.
Opcja ta jest standardem w przypadku modelu
6121MFP/D i może znacząco zmniejszyć zużycie
papieru, tym samym zmniejszyć ponoszone przez
Ciebie koszty.
• Automatyczne zarządzanie papierem.
Automatyczny podajnik dokumentów (6121MFP/N
i 6121MFP/D) upraszcza skanowanie i faksowanie
wielostronicowych dokumentów.
• Kartridże z tonerem o dużej wydajności.
Zapewniają oszczędność kosztów i możliwość
ciągłego drukowania. Wybierz standardową
wydajność, jeżeli objętość druku nie jest zbyt duża.
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Nasza najmniejsze kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Xerox jest idealnie przystosowane do niewielkich, biur
i dzielonych przestrzeni biurowych.
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Automatyczny druk dwustronny to rozwiązanie dostępne
standardowo w przypadku modelu 6121MFP/D i jest
dostępny jako opcja w przypadku modelu 6121MFP/N.
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Wydajny automatyczny podajnik dokumentów na 35
arkuszy pozwala na efektywną pracę z dokumentami.
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Port USB umożliwia skanowanie plików bezpośrednio
na nośnik pamięci USB.
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Standardowy podajnik na 200 arkuszy jest odpowiedni dla
papieru o formacie A4.
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Dodatkowy zasobnik zwiększa pojemność papieru o kolejne
500 arkuszy (tylko 6121MFP/N i 6121MFP/D).

Wygodne przyciski, obsługiwane jednym dotknięciem,
pozwalają na dokonanie wyboru pomiędzy kopiowaniem
w kolorze lub niedrogim kopiowaniem w czerni i bieli.
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Książka adresowa umożliwia zapisanie numerów faksów
i adresów poczty elektronicznej.

Konﬁguracje drukarki Phaser® 6121MFP
Phaser 6121MFP/S

Phaser 6121MFP/N

Phaser 6121MFP/D

Opcje

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

• Pokrywa oryginałów
• Port USB 2.0
• Skanowanie do PC i
pamięci USB.

• Automatyczny podajnik dokumentów
• USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
• Skanowanie do PC (USB/Network), skanowanie
do pamięci USB, skanowanie do wiadomości
email, skanowanie do aplikacji TWAIN
• Wbudowany faks i faks sieciowy (Tylko
w przypadku systemu Windows)

• Automatyczne drukowanie
dwustronne (tylko 6121MFP/N)
• Dodatkowy zasobnik na
500-arkuszy (tylko 6121MFP/N
i 6121MFP/D)
• Bezprzewodowy adapter
sieciowy (tylko 6121MFP/N
i 6121MFP/D)

• Automatyczny podajnik dokumentów
• USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
• Skanowanie do PC (USB/Network), skanowanie do
nośnika pamięci USB, skanowanie do wiadomości
email, skanowanie do aplikacji TWAIN
• Wbudowany faks i faks sieciowy
(Tylko w przypadku systemu Windows)
• Automatyczne drukowanie dwustronne

Phaser 6121MFP/S

Phaser 6121MFP/N

Phaser 6121MFP/D

Drukowanie – do 5 str./min. w kolorze / 20 str./min. w czerni
Drukowanie – do 3 str./min. w kolorze / 20 str./min. w czerni

Szybko
Cykl roboczy

Do 35 000 str. / miesięcznie

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

W standardzie Pokrywa oryginałów

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 35 arkuszy; 140 x 148 mm do 216 x 356 mm

Zasobnik 1: 200 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 92 x 184 mm do 216 x 356 mm
Opcjonalnie

nie dotyczy

Pojemność wyjściowa

Zasobnik 2: 500 arkuszy; A4
100 arkuszy zadrukowaną stroną do dołu

Automatyczne drukowanie dwustronne

Manualne

Opcjonalnie

W standardzie

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony

Do 21 sek. w kolorze, do 11 sek. w trybie czarno-białym

Rozdzielczość wydruku

do 1200 x 600 dpi

Procesor/pamięć

120 MHz/128 MB

Możliwość podłączenia

USB 2.0

USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

Język opisu strony

W oparciu o komputer źródłowy

Funkcje drukowania

Znaki wodne, broszury, nakładki, domyślne rejestry niestandardowych rozmiarów papieru, skalowanie, skalowanie do dopasowania,
drukowanie „n” stron na arkuszu, drukowanie plakatów, oszczędzanie tonera, sortowanie

Kopiowanie
Czas kopiowania pierwszej strony

Do 45 sek. w kolorze, do 19 sek. w czerni

Rozdzielczość kopiowania

do 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

Kopiowanie z opcją plakatu, kopiowanie dokumentu tożsamości, klonowanie, oddzielne przyciski start dla druku kolorowego
i czarno-białego, kopiowanie skalowania (50% do 200%), rozjaśnianie/przyciemnianie, sortowanie
Kopiowanie N-w-1, drukowanie dwustronne
(jeżeli zainstalowany jest moduł drukowania dwustronnego – dupleks)

nie dotyczy

Faksowanie
Funkcje faksowania
nie dotyczy

33.6 Kbps z kompresją MH/MR/MMR, rozdzielczość do 203 x 392 dpi, 6 MB pamięci faks
(ok. 380 stron), przesyłanie faksu na email/faks, wysyłanie z opóźnieniem, pomniejszanie obrazu
(odbieranie), automatyczne wybieranie ostatniego numeru, 220 ustawienia szybkiego wybierania,
ustawienia 20 grup wybierania, 236 miejsc docelowych nadawania, rozjaśnianie/przyciemnianie,
automatyczna eliminacja, opóźnienie odbierania, wykrywanie wzorców, bezpieczne wysyłanie faksu

Funkcje faksowania sieciowego (LAN)

Skanowanie
Miejsca docelowe skanowania

Tak (tylko wysyłanie)
Skanowanie do PC (przez Scan Dashboard)*,
Skanowanie do PC/Mac (przez TWAIN), Skanowanie
do WIA, skanowanie do pamięci USB

Funkcje skanowania

Skanowanie do wiadomości email, skanowanie do PC (przez Scan Dashboard)*, skanowanie do
PC/Mac (przez TWAIN), skanowanie do WIA, Skanuj do FTP, skanowanie do nośnika pamięci USB

Scan Dashboard*- opcja skanowania za pomocą jednego przycisku do folderu/aplikacji/schowka/drukarki, do 4800 x 4800 zoptymalizowanej dpi,
formaty plików PDF/JPEG/TIFF, skanuj do PC Desktop® Personal Edition* (obejmuje 1 miejsce PaperPort® SE, OmniPage® SE)

Bezpiecze stwo

nie dotyczy

Sprawdzanie adresu email poprzez LDAP

nie dotyczy

Skanowanie do wiadomości email z uwierzytelnieniem, bezpieczne odbieranie faksu,
ustawienia administracyjne chronione hasłem

Gwarancja

Dwuletnia obsługa gwarancyjna u klienta

Zarządzanie urządzeniem
MFP Control Centre®*, CentreWare® Internet
Services, CentreWare Web

drukowanie (druk kolorowy jednostronny): 302 W,
drukowanie (druk czarno-biały jednostronny): 442 W, tryb
oszczędzania energii: 9 W; zgodność z ENERGY STAR®

Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 lub nowszy,
Mac OS® X wersja 10.3 lub wyższa

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; ciężar: 19.2 kg;
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; ciężar: 19.9 kg;
6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; ciężar: 25 kg;
rozmiary opakowania (szer. x gł. x wys.):
6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm; 6121MFP/N:
588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

Materiały eksploatacyjne
Kartridż z tonerem o standardowej pojemności:1
Cyjan: 1 500 stron
Magenta: 1 500 stron
Żółty: 1 500 stron
Kartridż z tonerem o dużej pojemności:1
Czarny: 2 500 stron
Cyjan: 2 500 stron
Magenta: 2 500 stron
Żółty: 2 500 stron

Certyﬁkaty
Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1,
FDA/CDRH – Wyrób laserowy klasy 1, FCC Część 15,
Klasa B, FCC Część 68, Dyrektywa niskonapięciowa
2006/95/WE, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób
laserowy klasy 1, Dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 55022,
Klasa B, EN 55024, Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE, Dyrektywa
RoHS 2002/95/WE, Dyrektywa WEEE 2002/96/WE

Opcje
Dupleks (tylko 6121MFP/N)
Podajnik na 500 arkuszy, papier w formacie A4
(tylko 6121MFP/N i 6121MFP/D)
Podajnik na 500 arkuszy, papier w rozmiarze A4
Wireless Network Adaptor
Europejski konwerter napięcia
Brytyjski konwerter napięcia

Zestaw zawiera:
Phaser 6121MFP obejmuje zainstalowane startowe
kartridże z tonerem (500 stron1 dla CMY oraz
1 000 stron1 w przypadku druku czarno-białego)

Zestaw konserwacyjny
Jednostka obrazowania: 10.000 stron druku w kolorze,
20.000 stron druku czarno-białego,2
108R00868

Obsługa materiałów
Automatyczny podajnik dokumentów: 50 – 110 g/m2;
zasobnik 1: 60 – 209 g/m2; zasobnik 1 (dupleks): 60 – 90 g/m2;
zasobnik 2: 71 – 80 g/m2; typy nośników: Papier zwykły,
koperty, etykiety, wybór nośników
Środowisko pracy
Podczas pracy: 10º do 35º C; przechowywanie: 0° do 35°C;
Wilgotność względna: Podczas pracy: 15% do 85%;
przechowywanie: 15 do 80%; poziomy hałasu:
drukowanie: 51,3 dB(A), tryb czuwania: 37,4 dB(A);
poziomy mocy akustycznej: drukowanie: 6,7B, tryb czuwania: 5,2B;
Czas rozruchu (z trybu uśpienia): 27 sekund (220V);
Czas nagrzewania (od uruchomienia): 28 sekund (220V)
Instalacja elektryczna
Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz;
Zużycie energii (220V): w stanie gotowości: 72 W,

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.xerox.com/ofﬁce
1
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Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19798. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.
Przeciętne standardowe strony. Wydajność będzie się także zmieniać zależnie od wielkości serii, rozmiaru nośnika i jego orientacji.
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