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Szkennelés: dokumentumai 
kezelésének intelligens módja
•  Végezze asztaláról szkennelési 

feladatait. Konfi gurálja a Scan 

Dashboard* szoftver segítségével 

szkennere beállításait, és olvassa be 

nyomtatott dokumentumait olyan 

népszerű alkalmazásokba, mint például a 

Microsoft Word.

•  Xerox Scan to PC Desktop® szoftver*. 
A szoftver ágazatvezető alkalmazások 

segítségével olvassa be dokumentumait, 

fordítja le teljesen szerkeszthető 

szöveggé, valamint optimalizálja a 

képeket. 

•  Egyszerű mentés. Mentse a beolvasott 

fájlokat közvetlenül USB tárolóra, hogy 

egyszerűbben szállíthassa azokat.

•  Szkennelés e-mailbe hitelesítéssel. A 

funkció lehetővé teszi a fájlok e-mailben 

való elküldését, közvetlenül a gép 

vezérlőpultjáról.

•  Színes szkennelési lehetőségek. 
A kommunikáció folyhat színes 

e-mail üzeneteken vagy digitális 

fájlmegosztáson át.

•  A szkennelt fájlok irányítása egyszerű. 
Vegye fel az e-mail címeket és FTP 

kiszolgáló célhelyeket a nyomtató 

címjegyzékébe, vagy integrálja hálózati 

e-mail címjegyzékét LDAP-n keresztül.

Phaser
®

 6121MFP multifunkciós színes 
lézernyomtató
Az irodai élet egyszerűsítésére tervezve. A helytakarékos Phaser 6121MFP 

a színes nyomtatást, szkennelést, másolást és faxolást egyetlen, rendkívül 

termelékeny felhasználóbarát eszközbe egyesíti. Pontosan megfelel hivatalos 

dokumentumai kezelésével kapcsolatos elvárásainak.

Egyszerű kezelés
Az átgondolt tervezésnek hála, a Phaser 6121MFP 

kezelése roppant egyszerű. Ideális választás 

elfoglalt egyéni felhasználók vagy kisebb irodák 

számára, ahol rengeteg a munka, de minimális az 

informatikai támogatás.

•  Gyors, egyszerű üzembe helyezés. 
A fejlett Xerox telepítő szoftver automatikusan 

telepíti és úgy konfi gurálja készülékét, hogy 

egyszerűen a hálózatra csatlakoztathassa. 

A festékkazettákat már nem kell telepítenie. 

Percek alatt üzembe állíthatja és használatba 

veheti.

•  Egyszerűsített hálózatkezelés. 
A CentreWare® IS webkiszolgáló segítségével 

számítógépéről konfi gurálhatja, monitorozhatja 

és felügyelheti új multifunkciós nyomtatóját, 

valamint gyorsan online támogatáshoz is juthat.

•  Praktikus előlap. Az egyértelmű jelölésekkel 

és megfelelően elhelyezett kezelőszervekkel 

különösen felhasználóbaráttá teszi az olyan 

gyakran használt funkciókat, mint a másolás, 

szkennelés és faxolás. 

•  Megbízható folyamatos üzem. 
A Phaser 6121MFP egy év helyszíni garanciával 

kapható.

•  Takarékosság az erőforrásokkal. A Phaser 

6121MFP Energy Star minősítéssel rendelkezik, 

így nem jelent nagy kiadást a villanyszámlán, 

emellett része a XEROX Green World Alliance 

Programjának is.  

Kényelmes, univerzális 
használhatóság 
Egyetlen berendezésként kiváltja a külön 

faxkészüléket, és másolót, szkennert és nyomtatót, 

mely üzleti funkciókat költségkímélő módon 

nyújtja. 

•  A rendszer 1-5 felhasználót támogat. 
Nyomtasson akár 20 lap/perc fekete-fehér és 

kényelmes 5 lap/perc színes oldal kapacitással, 

amikor szüksége van rá.

•  Lássa el fi gyelemfelkeltő színekkel üzleti 
dokumentumait. Az 1200 x 600 dpi felbontás 

tiszta, pontos szöveget ad, a Pantone®-

jóváhagyott egyszínű szimulációk pedig 

automatikusan mindig a megfelelő színeket 

biztosítják.

•  Alapvető digitalizálási munkafolyamatok 
rendkívüli szkennelési teljesítménnyel. 
Szkenneljen be színes dokumentumokat 

az adatok kinyeréséhez. Ezután szerkessze 

meg, igazítsa ki, és helyezze vissza a 

munkafolyamatba.

•  Hatékony másolási funkciók. A vezetői 

engedély, személyi igazolvány vagy más apró 

dokumentum mindkét oldalát egy oldalra 

másoló igazolványmásolás; a kézi válogatást 

kiváltó, időt megtakarító leválogatás.

•  Válassza a faxot. A Phaser 6121MFP/N és a 

6121MFP/D konfi gurációk segítségével faxot és 

körözvény-faxot küldhet közvetlenül a készülékről 

vagy hálózatba kötött számítógépéről*.

•  Szűk helyekre lett tervezve. Kis méretű, 

stílusos kialakításával és csendes üzemével 

ideális választás kisebb irodákba.

*  Csak Windows

Phaser® 6121MFP Tények 

röviden

•  Percenként akár 5 színes vagy 

20 fekete-fehér oldal 

•  Az első másolat elkészítésének ideje 

mindössze 21 mp színes, 11 mp 

fekete-fehér nyomtatás esetén

•  1200 x 600 dpi nyomtatási felbontás

•  Akár 35 000 oldal/hónap 

terhelhetőség

•  200 lapos kapacitás (mely 700 lapra 

bővíthető)

SzxMéxMa: (6121MFP/N 
konfi guráció)
405 x 427 x 432 mm
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Nyomtat / másol / szkennel / faxol

A4

színes/fekete-fehér oldal percenként
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Kiválóan használható, rugalmas 
funkciók  
Ne fi zessen szükségtelen funkciókért. A 

Phaser 6121MFP számos választható opciót 

kínál, amelyekkel a készüléket munkastílusára és 

pénztárcájára szabhatja.

•  Három különböző konfi guráció. Egyetlen 

készülékben a megfelelő irodai szolgáltatások 

kombinációját kapja. A 6121MFP/S a 

nyomtatás, másolás és szkennelés esszenciáját 

nyújtja. A 6121/N bővített szolgáltatáskörű 

faxot kínál, a 6121MFP/D pedig hatékony, 

automatikus kétoldalas nyomtatást biztosít.

•  Egyszerűen megosztható. Az USB 2.0 

csatolófelülettel új multifunkciós nyomtatóját 

közvetlenül számítógépére kötheti, de 

választhatja a 10/100Base-T Ethernet 

csatolót is, amivel a Phaser 6121MFP teljes 

funkcionalitással bíró hálózati eszközzé válik. 

•  Megfelelően méretezett papírkapacitás. 
A sokat nyomtató felhasználók választhatnak egy 

megfi zethető árú 500 lapos adagolót, amellyel a 

teljes bemeneti kapacitás 700 lapra növelhető.

•  Automatikus kétoldalas nyomtatás. 
A 6121MFP/D alapfunkciója, mely 

költségtakarékos, professzionális kinézetű 

nyomatokat produkálva jelentős mértékben 

csökkenti papírfogyasztását.

•  Beavatkozást nem igénylő papírkezelés. 
Az automatikus dokumentumadagoló 

(6121MFP/N és 6121MFP/D) a többoldalas 

dokumentumok szkennelését és faxolását 

egyszerűsíti.

•  Nagykapacitású festékkazetták. 
Költségtakarékos és folyamatos nyomtatást 

biztosítanak. Ha kevesebbet nyomtat, válassza 

a normál kapacitásút.

1
Legkisebb Xerox multifunkciós színes nyomtatónk 

ideális választás szűk virtuális irodákba és megosztott 

munkaterekbe.

2
Az automatikus dokumentumadagoló használatával 35 

lapot is betölthet egyetlen feladathoz.

3
A normál 200 lapos tálca akár 216 x 356 mm egyéni 

méretű lapokat is fogad.

4
Az opcionális kiegészítő tálca 500 lappal mindösszesen 

700-ra növeli a lapkapacitást (csak 6121MFP/N és 

6121MFP/D).

5
Az automatikus kétoldalas nyomtatás a 6121MFP/D 

esetében alapfunkció, a 6121MFP/N készüléknél pedig 

választható kiegészítő.

6
Az USB csatlakozó aljzat segítségével a fájlok közvetlenül 

USB tárolóra szkennelhetők.

7
Kényelmesen elérhető funkciógombokkal választhat 

a ragyogó színes vagy a költséghatékony fekete-fehér 

másolási funkciók között.

8
A címjegyzék lehetővé teszi a faxszámok és az e-mail 

címek tárolását.

Phaser® 6121MFP konfi gurációk

Phaser 6121MFP/S

Nyomtatás, másolás, 
szkennelés

•  Dokuüveg-tető

•  USB 2.0 csatlakozás

•  Szkennelés számítógépre 

(USB), valamint USB tárolóra

Phaser 6121MFP/N

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

•  Automatikus dokumentumadagoló

•  USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

•  Szkennelés számítógépre (USB/hálózat), 

szkennelés USB tárolóra, szkennelés 

e-mailbe, szkennelés TWAIN alkalmazásba

•  Beágyazott fax és LAN fax (csak Windows)

Phaser 6121MFP/D

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

•  Automatikus dokumentumadagoló

•  USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

•  Szkennelés számítógépre (USB/hálózat), 

szkennelés USB tárolóra, szkennelés e-mailbe, 

szkennelés TWAIN alkalmazásba

•  Beágyazott fax és LAN fax (csak Windows)

•  Automatikus kétoldalas nyomtatás

Opciók

•  Automatikus kétoldalas 

nyomtatás (csak 6121MFP/N)

•  Egy kiegészítő 500 lapos 

tálca (csak 6121MFP/N és 

6121MFP/D)

•  Vezeték nélküli hálózati 

csatoló (csak 6121MFP/N és 

6121MFP/D)



Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu webhelyre. 
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Marketing konfi guráció: az N konfi guráció és a 
duplex egység rendelésével érhető el.

Sebesség

Phaser 6121MFP/S Phaser 6121MFP/N Phaser 6121MFP/D

Akár 5 lap/perc színes / 20 lap/perc fekete-fehér nyomtatás

Akár 3 lap/perc színes / 20 lap/perc fekete-fehér másolás

Terhelhetőség Havi 35 000 oldal (max.)

Papírkezelés
Papírbemenet Alapkiépítésben Dokuüveg-borító Automatikus dokuadagoló (ADF): 35 lapos; 140 x 148 mm – 216 x 356 mm

1. tálca: 200 lap; egyedi méretek: 92 x 184 mm-től 216 x 356 mm-ig

Opcionális - 2. tálca: 500 lap; A4

Papírkimenet 100 lap nyomtatott oldallal lefelé

Automatikus kétoldalas nyomtatás Csak kézi Opcionális Alapkiépítésben

Nyomtatás 
Első oldal elkészítési ideje 21 másodperc színesben / 11 másodperc fekete-fehérben

Nyomtatási felbontás Max. 1200 x 600 dpi

Processzor / Memória 120 MHz / 128 MB

Csatlakozási lehetőségek USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

Oldalleíró nyelv Gazdagép alapú

Nyomtatási funkciók Vízjelek, füzet, képegyengetés, egyéni lapméretek használata alapértelmezésben, méretezés, méretezés a papírmérethez, 

több oldal nyomtatása egy lapra, poszternyomtatás, festéktakarékos üzemmód, leválogatás

Másolás 
Első oldal elkészítési ideje 45 másodperc színesben / 19 másodperc fekete-fehérben

Másolási felbontás Max. 600 x 600 dpi

Másolási funkciók Posztermásolás, igazolványmásolás, klónozás, külön indítógomb színes és fekete-fehér másoláshoz, 

másolás átméretezéssel (50% - 200%), világosítás/sötétítés, leválogatás

- 2 oldal egy lapra, kétoldalas nyomtatás (telepített duplex egység esetén)

Fax
Faxfunkciók

-

33,6 Kbps sebesség MH/MR/MMR tömörítéssel, maximum 203 x 392 dpi felbontás, 6 MB fax memória 

(kb. 380 oldal), faxtovábbítás e-mail-/faxüzenetben, késleltetett küldés, képméret csökkentése 

(vételnél), automatikus újratárcsázás, 220 férőhelyes gyorstárcsázó memória, 20 férőhelyes csoportos 

tárcsázási memória, 236 körözvény-fax küldési célhely, világosítás/sötétítés, automatikus elnyomás, 

válasz késleltetése, megkülönböztető csengőhang észlelése, biztonságos faxfogadás memóriába

Hálózati faxfunkciók Igen (csak küldés)

Szkennelés 
Szkennelési célhelyek Szkennelés PC-re (a Scan Dashboard 

alkalmazással)*, szkennelés PC-re/Mac-re 

(TWAIN alkalmazáson keresztül), szkennelés 

WIA alkalmazásba, szkennelés USB tárba

Szkennelés e-mailbe, szkennelés PC-re (a Scan Dashboard alkalmazással), 

szkennelés PC-re/Mac-re (TWAIN alkalmazáson keresztül), szkennelés WIA 

alkalmazásba, szkennelés FTP-re, szkennelés USB tárba

Szkennelési funkciók Scan Dashboard alkalmazás egy nyomógombos szkenneléshez mappába/alkalmazásba/vágólapra/nyomtatóra, maximum 4800 x 4800 dpi megnövelt 

felbontás, PDF/JPEG/TIFF fájlformátumok, Scan to PC Desktop® Personal Edition* szoftver (a PaperPort® SE, OmniPage® SE egymunkahelyes licencével)

- LDAP e-mail cím keresés

Biztonság - Szkennelés e-mailbe hitelesítéssel, biztonságos vétel a memóriába, jelszóval védett rendszerfelügyeleti beállítások

Garancia Egy éves, helyszínre kiszállással, plusz a szolgáltatás kiterjesztése is lehetséges

Gépfelügyelet
MFP Control Centre®*, CentreWare® 

Internet Services, CentreWare Web 

Nyomtató-illesztőprogramok 
Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 vagy 

újabb, Mac OS® X version 10.3 vagy újabb

Hordozók kezelése
ADF: 50 – 110 g/m2; 1. tálca: 60 – 209 g/m2; 1. tálca (duplex): 

60 – 90 g/m2; 2. tálca: 71 – 80 g/m2; Hordozótípusok: 

sima papír, fejléces, papírcímke, levelezőlap

Üzemeltetési környezet
Üzemi: 10 – 35 °C; Tárolási: 10 – 35 °C; Relatív páratartalom: 

Üzemi: 15 – 85%; Tárolási: 15 – 80%; Zajnyomásszint: 

nyomtatás: 51,3 dB(A), készenlét: 37,4 dB(A); Zajteljesítmény-

szint: nyomtatás: 6,7B, készenlét: 5,2B; Bemelegedési 

idő (alvó módból): 27 másodperc (220 V); Bemelegedési 

idő (bekapcsolástól): 28 másodperc (220 V)

Elektromos adatok
Tápfeszültség: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Fogyasztás (220 V): 

Készenlétben: 72 W, nyomtatáskor (színes, egyoldalas): 

302 W, nyomtatáskor (fekete-fehér, egyoldalas): 442 W, 

energiatakarékos üzemmódban: 9 W; ENERGY STAR® minősítésű

Méretek (Sz x Mé x Ma)
6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; Tömeg: 19,2 kg; 

6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; Tömeg: 19,9 kg; 

6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; Tömeg: 25 kg; Méretek 

becsomagolva (SzéxMéxMa): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm; 

6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm; 

6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

Tanúsítványok
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. kiadás, FDA/CDRH – 1. 

osztályú lézertermék, FCC 15. szakasz, B osztály, FCC 68. szakasz, 

kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó 

2006/95/EK irányelv, EN 60950-1, 1. kiadás, EN 60825-1 – 1. 

osztályú lézertermék, EMC 2004/108/EK irányelv, EN 

55022, B osztály, EN 55024, R&TTE 1999/5/EK irányelv, 

RoHS 2002/95/EK irányelv, WEEE 2002/96/E irányelv

A doboz tartalma
A Phaser 6121MFP telepített induló festékkészletet 

tartalmaz (500 oldal1 CMY (színes) és 1000 oldal1 

fekete-fehér oldal nyomtatásához)

Kellékek
Az alapfelszerelésnek megfelelő kapacitású festékkazetta:1

Ciánkék: 1500 oldal 106R01463

Magenta: 1500 oldal 106R01464

Sárga: 1500 oldal 106R01465

Nagykapacitású festékkazetta:1

Fekete: 2500 oldal 106R01476

Ciánkék: 2500 oldal 106R01473

Magenta: 2500 oldal 106R01474

Sárga: 2500 oldal 106R01475

Opciók
Duplex egység (csak 6121MFP/N esetén) 097S04029

500 lapos adagoló, letter méret 

(csak 6121MFP/N és 6121MFP/D esetén) 097S04059

500 lapos adagoló, A4 méret  097S04030

Vezeték nélküli hálózati csatoló 097S03740

Európai szabvány szerinti hálózati adapter* 097S03741

Brit szabvány szerinti hálózati adapter 097S03742

A szokásos karbantartás kellékei
Leképező egység: 10 000 színes, 

20 000 fekete-fehér oldal2 108R00868


