
Impressora a Cores Xerox® Phaser® 6510 
e Impressora Multifuncional a Cores 
Xerox® WorkCentre® 6515 
A sua empresa acima e mais além



Cores que saltam à vista. Detalhes percetíveis.  
A receita perfeita para o sucesso do seu negócio.

Conectividade extrema 
Os nossos equipamentos estão preparados para 
se adaptarem à sua forma de trabalhar, logo que 
saem da caixa, sendo que as configurações DNI 
vêm de origem com conectividade Wi-Fi para 
uma mobilidade sem restrições e a liberdade de 
poder colocar o seu equipamento exatamente 
onde precisar dele. O nosso novo auxiliar de 
instalação Wi-Fi® e o Wi-Fi Protected Setup™ 
(WPS) permitem-lhe conectar-se de forma segura 
e simples. Com o Wi-Fi Direct®, os dispositivos 
móveis podem ainda conectar-se diretamente e 
de forma segura. 

• Pronto para emparelhar. Os utilizadores 
podem agora imprimir facilmente de 
telemóveis e tablets com Android usando Near 
Field Communication (NFC) Tap-to-Pair.1 

• Cada vez mais móvel. Imprima emails, fotos 
e documentos importantes a partir de uma 
grande variedade de dispositivos móveis, 
de forma instantânea e sem configurações 
complicadas usando Apple® AirPrint®, Google 
Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for 
Android™ e Mopria®. 

Espetacular qualidade de imagem
Qualquer que seja o seu negócio, irá apresentar 
o seu melhor com a nossa mais recente inovação 
em qualidade de imagem a cores.

• Toner melhorado. Quer a Phaser 6510 quer 
o WorkCentre 6515 utilizam o novo Toner 
EA Xerox® que foi reformulado para permitir 
uma melhor reprodução de pontos e menos 
desperdício de toner. Como este derrete a 
temperaturas mais baixas, também poupa 
energia.

• Resolução espantosa. As partículas de toner 
menores traduzem-se em detalhes mais 
finos e, com 1200 x 2400 dpi nativos, os seus 
materiais impressos irão captar a atenção e 
criar um maior impacto.

• Exatidão da cor. As simulações de cor sólida 
aprovadas pela PANTONE® e a tecnologia 
de correção de cor da Xerox® asseguram 
resultados que correspondem às suas 
expectativas.

Desempenho no comando
Consiga uma ajuda no seu volume de trabalho 
diário com o potente desempenho que o seu 
negócio necessita para crescer e prosperar.

• Produtividade multifuncional. A Impressora 
Multifuncional a Cores WorkCentre 6515 
poupa espaço e ajuda-o a preservar energia 
e a reduzir os custos com consumíveis 
ao combinar as funções de um copiador, 
impressora, scanner a cores e fax num único 
equipamento de preço acessível.

• Desempenho excecional. Com velocidades 
de impressão que atingem as 28 ppm, ambos 
os equipamentos se posicionam perfeitamente 
para suportar as exigências do seu negócio em 
crescimento. 

• Imprima mais durante mais tempo. Uma 
segunda bandeja de papel opcional permite-
lhe utilizar mais 550 folhas de uma vez, para 
que possa imprimir sem interrupções.

• Poupe tempo. O WorkCentre 6515 digitaliza 
em simultâneo ambas as faces de um 
documento duplex a uma velocidade até 37 
impressões por minuto. A pré-visualização da 
digitalização permite-lhe ver o seu ficheiro 

digitalizado antes de o enviar. Retire as páginas 
não desejadas, verifique a precisão e poupe 
tempo valioso – um arranque sólido para a 
produtividade. 

Taskmaster que poupa tempo
Tempo é dinheiro e estes equipamentos são 
criados com a finalidade de poupar ambos ao 
simplificar e automatizar as tarefas morosas e 
dispendiosas. 

• Toque e avance. O nosso mais recente 
ecrã tátil a cores oferece ao utilizador uma 
experiência baseada em app semelhante a um 
tablet. Personalize-o para se adaptar ao seu 
workflow e navegue com interações intuitivas 
semelhantes a um smartphone1.

• Conectado com a nuvem. Com apenas 
alguns passos simples, a sua impressora 
multifuncional estará pronta para digitalizar2 
ou para imprimir a partir da nuvem. Digitalize 
para Email, FTP, Rede ou para outro local mais 
real - como a porta USB integrada no painel 
frontal.

• Gestão fácil. O nosso Servidor Web Integrado 
redesenhado, é fácil de usar e tem uma rápida 
capacidade de resposta para que possa gerir 
facilmente a sua impressora ou impressora 
multifuncional a partir da sua secretária ou 
enquanto viaja.

• Manter a segurança. Mantenha os seus 
documentos confidenciais afastados de 
destinatários indesejados usando as mais 
recentes funções de segurança, incluindo IPsec, 
SNMPv3, filtro IP e impressão segura.

1 apenas WorkCentre 6515 
2  Precisa de suportar a App Xerox® Mobile Link para IOS ou Android, 

disponível no início de 2017. 

Perseguir incansavelmente. Produzir sem esforço.

É esta a forma de construir o seu negócio. Apresentamos a Impressora a Cores Xerox® Phaser® 
6510 e a Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® 6515 – pronta a trabalhar logo 
que sai da caixa. Fantástica qualidade de imagem, fácil conectividade, produtividade integrada 
e fiabilidade com que pode contar, por um preço que não irá danificar a sua conta bancária.



A cor é importante
Os estudos provam que a cor comanda a 
atenção. 

82%  É quanto aumenta a atenção 
quando existe cor. 

80%  É quanto se ganha na facilidade de 
leitura quando é usada a cor. 

39%  É quanto aumenta a memorização 
quando comparado com o preto 
e branco. 

55%  De probabilidades adicionais que 
uma peça de correio impressa 
a cores tem de ser escolhida 
primeiro. 

Para ver todas as formas como a cor comanda 
o desempenho, visite www.xerox.com/
ColourCounts

Fontes: 
Estudos: Loyola College, Maryland, U.S.A., by 
Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., e 
Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management 
Consultants. Bureau of Advertising, Color in 
Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., 
Southern Illinois. 
Material publicado: 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

Xerox® Mobile Link é uma app móvel que permite digitalizar, enviar email e fax a partir do seu telemóvel 
ou tablet ligando-se a impressoras multifuncionais (MFP) da Xerox®. É também possível enviar dados 
para armazenamento na nuvem. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/MobileLink
1 Disponível no início de 2017

1
Um alimentador automático de documentos 
para 50 folhas duplex com uma só passagem, 
aceita formatos entre 139,7 x 139,7 mm e 216 x 
356 mm. Potentes funções de digitalização incluem 
a capacidade de criar PDFs pesquisáveis com 
reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado, 
assim como Digitalização para Email, Digitalização 
para Rede e Digitalização Direta para Aplicações.

2
O WorkCentre 6515 inclui a nossa mais recente 
interface em ecrã táctil que oferece uma experiência 
de utilizador semelhante a dispositivo móvel.

3
Uma porta USB na frente do equipamento permite 
aos utilizadores imprimirem com rapidez ou 
digitalizarem para qualquer dispositivo comum 
de memória USB.

4
A Bandeja Bypass ajustável para 50 folhas, 
aceita suportes de impressão com formato entre 
76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

5
A Bandeja 1 para 250 folhas aceita suportes de 
impressão de formato personalizado entre 76 x 
147 mm e 216 x 356 mm.

6
A Bandeja 2 opcional para 550 folhas aumenta 
a capacidade total até 850 folhas para maior tempo 
de atividade e tiragens de impressão ininterruptas.

A Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 6515 baseia-se no extraordinário desempenho 
de impressão que se encontra na Xerox® Phaser® 6510, com potentes ferramentas de 
produtividade criadas para que o seu negócio seja mais fácil de gerir, manter e construir, 
tornando-se mais eficiente do que nunca.
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© 2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile 
Express Driver®, Phaser® e WorkCentre® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Na qualidade de 
parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes da ENERGY STAR relativamente a eficiência 
energética (configurações DN e DNI). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. As informações  
apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 08/18 BR19318 65XBR-01ZC

Gestão do Equipamento
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® 
Bonjour®

Drivers de impressão
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.9 e superior, 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®

Fontes suportadas 
136 fontes PostScript; 88 fontes PCL

Alimentação de papel
Alimentador Automático Duplex de passagem simples: 60 -125 g/
m2; Bandeja Bypass e Bandejas 1 e 2: 60 -220 g/m2

Tipo de Suportes
Bond, papel comum, cartolina, personalizado, envelopes, cartolina 
com brilho, perfurado, etiquetas, papel timbrado, cartolina com 
pouca gramagem, cartolina com brilho e pouca gramagem, pré-
impresso, reciclado

Ambiente de funcionamento
Temperatura: Armazenamento: -20 a 40 ºC; Em operação: 5 a 
32 ºC; Humidade: 15% a 85%; Níveis de pressão sonora: Phaser 
6510: Impressão: 51.9 dB(A), Em espera: 24.9 dB(A); WorkCentre 
6515: Impressão: 52,5 dB(A), Em espera: 26.3 dB(A); Níveis de 
potência sonora: Impressão: Phaser 6510: 6.76 B ou inferior, 
Standby: 4.0 B ou inferior; WorkCentre 6515: 6.84 B ou inferior, 
Standby: 4.25 B ou inferior; Tempo de aquecimento (do modo de 
inatividade): Phaser 6510: apenas 26 segundos; WorkCentre 6515: 
apenas 27 segundos 

Eletricidade
Energia: 220-240 VAC, 50 Hz; Consumo de energia: Phaser 6510: 
Impressão: 350 W, Em espera: 44 W, Inativo: 1.0 W; WorkCentre 
6515: Impressão: 370 W, Em espera: 52 W, Inativo: 1.2 W; 
Classificado com ENERGY STAR® (configurações DN e DNI) 

Dimensões (LxPxA)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Peso: 23,8 kg; 
WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Peso: 30,7 kg; Bandeja 2 
opcional: 420 x 465 x 150 mm; Peso: 6,7 kg

Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, visite  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumíveis
Cartuchos de impressão de capacidade extra elevada:
Ciano: 4 300 páginas standard1 106R03690
Magenta: 4 300 páginas standard1 106R03691
Amarelo: 4 300 páginas standard1 106R03692

Cartuchos de impressão de elevada capacidade:
Preto: 5 500 páginas standard1 106R03480
Ciano: 2 400 páginas standard1 106R03477
Magenta: 2 400 páginas standard1 106R03478
Amarelo: 2 400 páginas standard1 106R03479

Cartuchos de impressão de capacidade standard:
Preto: 2 500 páginas standard1 106R03476
Ciano: 1 000 páginas standard1 106R03473
Magenta: 1 000 páginas standard1 106R03474
Amarelo: 1 000 páginas standard1 106R03475

Itens de manutenção de rotina:
Cartucho preto do tambor: 48 000 páginas2 108R01420
Cartucho ciano do tambor: 48 000 páginas2 108R01417
Cartucho magenta do tambor: 48 000 páginas2 108R01418
Cartucho amarelo do tambor: 48 000 páginas2 108R01419
Cartucho de resíduos: 30 000 páginas2 108R01416

Opções
Alimentador para 550 folhas  097S04765
Adaptador de rede sem fios  497K16750
Armário (inclui Base com Rodízios)  097S04994

1 média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. 
O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.
2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num formato médio de 
3 páginas formato A4. O rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, 
formato do suporte e orientação.

Xerox® Phaser® 6510 e Xerox® WorkCentre® 6515
Especificações do 
equipamento Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Velocidade Até 28 ppm a cores e a preto e branco 

Ciclo de Trabalho1 Até 50 000 páginas/mês 1

Alimentação de Papel
Entrada de Papel Standard ND

Alimentador Automático Duplex de passagem única (DADF): 50 folhas:  
Formatos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

Bandeja Bypass: 50 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 76 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm

Saída de papel 150 folhas

Impressão automática frente 
e verso

ND Padrão ND Padrão

Impressão e Cópia
Resolução Impressão: Até 1200 x 2400 dpi Impressão: Até 1200 x 2400 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi

Tempo de saída da primeira 
impressão

Apenas 12 segundos a cores e a preto e branco

Tempo de saída da primeira cópia ND Apenas 12 segundos a cores e a preto e branco

Processador / Memória 733 MHz / 1 GB 1.05 GHz / 2 GB

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

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

Linguagens de Descrição de 
Página

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

Funções de impressão Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, vários originais numa folha, impressão de booklet, trabalhos a preto, capas/separadores, impressão de posters, marcas de 
água, sobreposições, faixas, modo rascunho, impressão segura, impressão de prova, impressão pessoal, impressão gravada, separação RAM

Mobile 
Printing e 
Apps

Padrão Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Download grátis Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App,  Xerox® Print Service Plug-in para 
Android™

Opcional Adaptador Xerox® Wireless Print Solutions  
(inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e 
Mopria. Para mais informações, visite  
www.xerox.com/WPSA)

NA Adaptador Xerox® Wireless Print Solutions  
(inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e 
Mopria. Para mais informações, visite  
www.xerox.com/WPSA)

NA

Digitalização Standard

ND

Destinos: Digitalizar para email (livro local de endereços ou integração LDA, SMTP), 
Rede (via FTP/SMB), dispositivo de memória USB, WSD, Aplicação (TWAIN Rede), 
WIA (Digitalização WSD), Mac 10.9 ou posterior (Network/Mac ICA), computador em 
rede (SMB/FTP), vários destinos para um único trabalho de digitalização; Formatos 
de ficheiros: JPG, TIFF (página única e multi-página), PDF, PDF pesquisável com OCR 
integrado; Funções: Resolução ótica até 600 x 600 dpi, cor de 24 bit / escala de cinzentos 
de 8 bit

Opcional Numerosas soluções disponíveis através de vários Xerox Alliance Partners

Fax
Funções de fax3

ND

33.6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG, envio por difusão (até 200 destinos), 
início diferido (até 24 horas), livro de endereços de fax (até 200 marcações rápidas), 
reenvio de fax para email, reenvio de fax e impressão local, receção polling, rejeição de 
fax indesejado, receção segura de fax

Segurança  Standard Secure HTTPS (TLS), IPsec, Autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, IP Filtering, impressão 
segura, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS (TLS) seguro, IPsec, autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, IP Filtering, impressão 
segura, receção segura de fax, SNMPv3, LDAP (SASL), autenticação da rede, autenticação 
Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)

Garantia Um ano de garantia nas instalações
1 Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. 2 Dependendo do dispositivo móvel específico, das versões ou do fornecedor – o dispositivo móvel poderá precisar do download gratuito  
da app feito a partir das lojas adequadas.  
3 Necessária linha de telefone analógica.

As configurações variam conforme a geografia.

www.xerox.com


