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Xerox 6705

תיאורפריט
סוג מסוףסוג

 רזולוציית עיבוד תמונה: x 600 dpi 600  רזולוציה
600 x 600 dpi :רזולוציה

מהירות צילום רציף/הדפסה

A0: 3 גיליונות/דקה, A1: 4 גיליונות/דקה, A1 )לרוחב(: 5 גיליונות/דקה
A2: 3 גיליונות/דקה, A2 )לרוחב(: 7 גיליונות/דקה, A3: 7 גיליונות/דקה

)A3 )landscape: 9 גיליונות/דקה, A4 )landscape(: 11 גיליונות/דקה
ייתכן שהמהירות תקטן בגין כוונון איכות התמונה	 
ייתכן שאיכות הביצועים תרד בכפוף לסוג הנייר	 

יחידה של 2 גיליונות, הזנה ידניתמערכת אספקת נייר

קיבולת הזנת 
הנייר

הזנת גלילי 
נייר

2 x מדיית גליל
A0, A1, A2, A3, JIS B1, JIS B2, JIS B3, ISO B1, ISO B2, ISO B3, Special A0

 )880mm/860mm(, Special A1 )620mm/625mm(, Special A2 )440mm/435mm(,
Special A3 )310mm(, 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11"

279.4 - 914.4 mm :רוחב
מחוץ לקוטר הגליל:  mm 185 או פחות

הזנה ידנית

הזנה ידנית: גיליון חתוך
A0, A1, A2, A3, A4, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4, ISO B1, ISO B2, ISO

 B3, ISO B4, Special A0 )880mm/860mm(, Special A1 )620mm/625mm(, Special
A2 )440mm/435mm(, Special A3 )310mm(, 36", 34", 30", 24", 22",

18", 17", 15", 12", 11", 9", 8.5"
210 - 914.4 mm  :רוחב
210 - 2,000 mm  :אורך

חיתוך בגודל סטנדרטי, חיתוך מסונכרן, חיתוך באורך משתנהמערכת חיתוך נייר

מדיית צילום†

נייר רגיל: g/m2 110 - 60, נייר שרטוט: g/m2 112 - 90, פילם: 100um - 75הזנת גלילי נייר

נייר רגיל: g/m2 110 - 60, נייר שרטוט: g/m2 112 - 90, פילם: 100um - 75הזנה ידנית

רוחב אובדן 
תמונה

גליל נייר
כאשר הקוטר החיצוני של הגליל הוא 100 מ"מ או יותר: קצה מוביל 5 מ"מ או פחות, 

קצה אחורי 5 מ"מ או פחות, ימין ושמאל 5 מ"מ או פחות
כאשר הקוטר החיצוני של הגליל פחות מ- 100 מ"מ: קצה מוביל 8 מ"מ או פחות, קצה 

אחורי 8 מ"מ או פחות, ימין ושמאל 5 מ"מ או פחות

קצה מוביל 5 מ"מ או פחות, קצה אחורי 5 מ"מ או פחות, ימין ושמאל 5 מ"מ או פחותגיליון חתוך

10A ,-10 to 6% ,AC 220 - 240 V עבור Hz 50/60מקור מתח

לכל היותר:  1.5kW, מצב שינה: 13Wצריכת הספק

135 שניות או פחות )כאשר טמפרטורת החדר היא 22ºC והלחות היא 55%(זמן התחממות

רוחב x 1,410 עומק x 710 גובה 1,420 מ"מ )כולל לוח בקרה(מידות
רוחב x 1,310 עומק x 710 גובה 1,169 מ"מ )ללא לוח בקרה(

קונפיגורציה סטנדרטית: רוחב x 1,310 עומק 710 מ"משטח רצפה
כאשר מותקן המגש השטוח המקורי: רוחב x 1,310 עומק 1,510 מ"מ

kg 260משקל
המשקל הוא ללא טונר או נייר.	 

יש להשתמש בנייר שמומלץ לשימוש על-ידי זירוקס. ייתכן שההדפסה לא תתבצע כראוי, בכפוף לתנאי השימוש.

תכונת הצילום

תיאורIפריט
Original transfer typeמערכת הזנה מקורית

רוחב מרבי 914.4 מ"מ, רוחב מינימלי 176 מ"מגודל מקורי
אורך מרבי 15,000 מ"מ, אורך מינימלי 210 מ"מ

עובי מקורי
בעת פליטה קדימה )כאשר מוביל הפלט U-turn מותקן(:

0.05 - 0.2 mm
0.05 - 5 mm :בעת פליטה לאחור

,Text & Line, Photo & Text, Printed Original, Photograph, Blueprint סוג מקור
Transparent, Uneven-Toned Background

600dpi×600רזולוציית סריקה

נייר רגיל: רוחב mm 914.4 - 210, אורך mm 5,000 - 210גודל צילום )מדיה(
210 - 2,500 mm 914.4 - 210, אורך mm נייר שרטוט/פילם: רוחב

דפי צילום מתמשך 99 גיליונותדפי צילום בנייר רציף
35 שניות או פחות )כאשר גודל מקור A0, צילום 100%, גליל עליון 1(זמן עד לצילום ראשון

הגדלה

הגדלה זהה 1:1 +/- 0.4% )כאשר טמפרטורת החדר 22ºC והלחות היא 55%(
הגדרות קבועות מראש של הקטנה/הגדלה: 1:0.250, 1:0.353, 1:0.500, 1:0.707, 

1:2.000 ,1:1.414
יחסי הקטנה/הגדלה מותאמים אישית 1:0.250 - 1:4.000 )במרווחים של 0.1%(.

סטנדרטית: 1GB, מרבית: 1.5GB )כאשר מותקן Add System Memory(קיבולת זיכרון

תכונת
 Copy/Original Input

צילום בהזנה ידנית, צילום מזיכרון )צילום נוסף(††, צילום במצב interrupt, מצב אוטומטי 
)בחירה אוטומטית של כיוון המקור, בחירת נייר אוטומטית, הגדלה אוטומטית(, מצב 

ידני, הקטנה/הגדלה, בחירת אספקת הנייר, מצב חיתוך נייר, סוג מקורי, הבהרה/
הגברת כהות, חדות, ניגודיות, דיכוי הרקע, מיון סף, כוונון צפיפות הצבע, רוחב מקורי, 

היסט תמונה, מיקום תחילת סריקה, מחיקת קצה, תמונת מראה, תמונת היפוך, 
מהירות סריקה, סיבוב מונה, איסוף )נאסף/לא נאסף(, שוליים lead & trail, צילום 

לדוגמה

ניתן לסרוק מקור שטוח וקשה )לוח סטירן, נייר כבד( שעוביו עולה על 0.2 מ"מ, עד עובי של 1 מ"מ. על המקור השטוח   †
והקשה להיתמך על- ידך בעת הסריקה. עם זאת, הובלת המסמך ואיכות תמונת הפלט אינן מובטחות. בעת סריקה של 

מקור עבה, שעוביו נע בין 1 ל-5 מ"מ, נדרשת הערכה האופציונאליות למסמכים כבדים.
אם מדיום האחסון )דיסק קשיח( של המכשיר תקול, ייתכן שכל הנתונים שבו, לרבות נתונים שהתקבלו, נתונים מאוחסנים * 

והגדרות תצורה רשומות, יאבדו. זירוקס לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים שייגרמו על-ידי אובדן נתונים כזה.
רכיבים חלופיים יהיו זמינים לפחות במשך 5 שנים ממועד הפסקת הייצור של המוצר.* 

התיאורים שמופיעים בחומר זה, מפרטי המוצרים ו/או מראה המוצרים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת בגין שיפורים. 
יש לשים לב, כי צבע המוצר עשוי להיראות שונה מן הצבע בפועל, וזאת כתוצאה מתכונות הנייר או דיו ההדפסה. שמות של 

חברות אחרות או מוצרים אחרים הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של כל חברה.

למען בטיחותך
לפני השימוש במוצר, קרא את הוראות ההפעלה בעיון.

 השתמש במוצר עם מקור מתח מתאים שסיווג המתח שלו מוצג. הקפד על חיבור הארקה. במקרה של כשל או
קצר עלולה להיגרם התחשמלות.

תכונת ההדפסה

תיאורפריט
זהה לגודל צילום )מדיהגודל הדפסה )מדיה

99 גיליונותדפי הדפסה רציפה

40 שניות או פחות )גודל מקור A0, נתונים MB 1.28, גליל עליון 1(זמן עד לתדפיס ראשון

 100 +/- 0.4 %  )למעט גודל שעולה על A0(דיוק הגדלה
כאשר טמפרטורת החדר היא 22ºC והלחות הנה 55%

Adobe® PostScript® 3TMשפת תיאור דף

)TCP/IP )LPR, FTPפרוטוקול נתמך

מערכת הפעלה נתמכת

Microsoft® Windows® XP 
Microsoft® Windows Server® 2003 

Microsoft®  Windows Vista® 

Microsoft® Windows Server® 2008 
Microsoft®  Windows®  7 

Microsoft® Windows® XP x64 Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 

Microsoft®  Windows Vista®  64 bit
Microsoft® Windows Server® 2008 )x64( 

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 )x64( 
Microsoft®  Windows®  7 64 bit

אמולציה 
)Compliant with HP Designjet 1050c( HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL :HP-GL series 

VERSATEC series : VRF, VCGL, FX-MMR 
Others : TIFF, JFIF )JPEG(, CALS, CGM†, Adobe® PostScript® 3TM†, PDF

)Ethernet )1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tממשק

תכונת הסריקה

תיאורפריט
סורק צבעסטנדרטיסוג

רוחב mm 914.4 - 176, אורך mm 15,000 - 210גודל סריקה

x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi 600רזולוציית סריקה

)Full color, 256 levels of grey, Black and white )binary(, pseudo grey scale )binaryסריקת גווני אפור

,Text & Line, Photo & Text, Printed Original, Photograph, Blueprint מצב סריקה
Transparent, Uneven-Toned Background

מהירות סריקת 
מקור

 מהירות בינונית – 67.6 מ"מ/שנייה )ברזולוציה של dpi 300 או פחות(צבע מלא
מהירות נמוכה מאוד – 33.8 מ"מ/שנייה )ברזולוציה של dpi 400 או יותר(

מהירות גבוהה מאוד – 203.2 מ"מ/שנייה )ברזולוציה של dpi 300 או פחות(צבע שאינו מלא
מהירות גבוהה – 101.6 מ"מ/שנייה. מהירות נמוכה 50.8 מ"מ/שנייה 

פורמט 
פלט

פורמט 
TIFF, PDF, JPEGהעברה

MMR )עבור סריקה בשחור-לבן(, JPEG )עבור סריקת צבע מלא/גווני אפור( שיטת דחיסה

סריקה 
לתיקיה

)Ethernet )1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tממשק

TCP/IP, HTTPפרוטוקול נתמך

Network Scanner Utility 3מנהל התקן

מערכת 
הפעלה 
נתמכת†

 Microsoft® Windows® XP 
 Microsoft® Windows Server® 2003 

 Microsoft®  Windows Vista® 

 Microsoft® Windows Server® 2008 
Microsoft®  Windows®  7

 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 
 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 

Microsoft®  Windows Vista®  64 bit
 Microsoft® Windows Server® 2008 )x64( 

 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 )x64( 
Microsoft®  Windows®  7 64 bit

סריקה למחשב

)Ethernet )1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tממשק

TCP/IP SMBפרוטוקול נתמך

מערכת 
הפעלה 
נתמכת

 Microsoft® Windows® XP Microsoft®

  Windows Server® 2003 Microsoft®

 Windows Vista® Microsoft®

  Windows Server® 2008 Microsoft®

Windows®  7

 Printer
Transfer

)Ethernet )1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tממשק

TCP/IP LPRפרוטוקול נתמך

† למערכת ההפעלה העדכנית ביותר הנתמכת, בקר בדף הבית של זירוקס.

איסורים על שכפול.
יש לשים לב, כי שכפול החומרים הבאים אסור על-פי חוק: שטרות ומטבעות מקומיים וזרים, ניירות ערך ממשלתיים, אג"ח 
לאומי וכן תעודות איגרות חוב מקומיות. בולי דואר שלא היו בשימוש, גלויות, חותמות אישורים הנדרשות על-פי חוק. שכפול 
עבודות המוגנות על-ידי זכויות יוצרים )עבודות ספרותיות, עבודות מוסיקליות, ציורים, חריטות, מפות, עבודות סינמטוגרפיות, 
עבודות צילום וכד'( אסור, למעט במקרים שבהם השחזור מבוצע באופן פרטי, בין אם בבית או בהיקף מוגבל ובכפוף לנאמר 
לעיל. מוצר זה מצויד בתכונה מונעת זיוף. תכונה זו אינה מיועדת למנוע שכפול בלתי חוקי. נהג משנה זהירות לגבי ניהול 

הציוד שבו אתה משתמש.

XEROX®, XEROX וכן ®Design ו-®FreeFlow הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
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 מערכת הדפסה בפורמט רחב
Xerox 6705 של

A0-מכשיר דיגיטלי רב-תכליתי התומך ב
להצליח בחוכמה וביעילות
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PDF TIFF HP-GL JPEG

  

Print
 

אבטחה
מניעת דליפות של מידע

Security Print

מסמכים שאינם מיועדים לצפייה על ידי גורמי צד שלישי, מסמכים 
חסויים וחומרים רגישים אחרים ניתנים לאחסון באופן זמני ולהדפסה 

באמצעות הזנת סיסמה.

Private Print

ניתן לאחסן את עבודות ההדפסה במכשיר ולהדפיסן באמצעות אימות 
על-ידי המשתמש.

נדרשת הפעלה במצב אימות.  *
.Security Print בשילוב עם Private Print-לא ניתן להשתמש ב  *

שפר את האבטחה באמצעות הצפנה, החלפה וזיהוי 
אצווה של נתונים המאוחסנים בדיסק הקשיח.

ניתן למזער את הסכנה של דליפת מידע מן המכשיר על-ידי הצפנה או 
החלפה של הנתונים המאוחסנים בדיסק הקשיח. גם מחיקת אצווה של 

הנתונים המאוחסנים הנה אפשרית.

ניתן להגן על המסמכים הסרוקים שבמכשיר על-ידי 
הגנה באמצעות סיסמה

ניתן להגן על מסמכים סרוקים ששמורים כקובצי PDF באמצעות 
הגדרת סיסמה על גבי המכשיר. לאחר הגדרת ההגנה, לא ניתן לפתוח 

את הקובץ מבלי להזין את הסיסמה שלו וכן ניתן להגביל הדפסה 
והעברה של קבצים.

*עבור קובצי PDF מוצפנים נדרש Adobe Acrobat 7.0 או גרסה מאוחרת יותר.

 אחסון עבודת
ההדפסה

אחסן בהתאם 
למשתמש 

האימות

פלט

הזן סיסמה

Security Print

Private Print

 ללא פלט,
אלא אחסון

הדפס
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נגישות גבוהה מתמיד לפונקציות מתקדמות
מערכת 6705 של זירוקס מצוידת בסורק צבע, המאפשר לתרגם במדויק את כוונת המהנדסים. מכשיר רב-

תכליתי, קומפקטי ודיגיטלי, אשר תומך בפלט בגודל A0 תוך שהוא מספק קלות שימוש, פונקציונאליות 
ופרודוקטיביות, המאפיינות מכשירים משרדיים רב-תכליתיים.

Xerox 6705

מכונת צילום/סורק/מדפסת	 
 	A0 פלט בגודל
3 גיליונות נייר בדקה	 
פלט רציף: 99 גיליונות	 
אורך מרבי: 5 מ' )נייר פשוט(*	 
רוחב מרבי: 914 מ"מ )36 אינצ'ים(	 
מערכת אספקת נייר: 2 גלילי נייר וכן 	 

מזין נייר ידני

* אורך אופציונאלי מרבי של עד 15 מ' כאשר מותקן זיכרון מערכת נוסף.
2
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Xerox 6204

Xerox 6705 

0 20 40 60 s

סריקה של שרטוטי צבע בפורמט גדול
באמצעות מערכת 6705 של זירוקס תוכל ליצור סריקות צבע מלא 
ברזולוציית dpi 600 של מסמכים גדולים )בגודל A0(, כגון מסמכי 

מצגות, תוכניות צבע וכן שרטוטים הנושאים סימוני תיקון או הנחיות 
עבודה. על-ידי סריקת המסמכים שלך ושמירת רשומות אלקטרוניות, 

תוכל ליצור סביבה שמתאפיינת בייעול תהליכי הניהול.

כוונון צפיפות הצבע באמצעות מאפייני סורק הצבע
תכונת הכוונון של צפיפות הצבע מעניקה לך את הגמישות המאפשרת 

לקבוע העדפות סריקה, כגון הדגשת חתימות וחותמות, הדגשת 
הצפיפות של סימונים בצבע אדום וכן השבתת צבעים ספציפיים.

 הדגשת גווני
האדום בלבד

 צילום ללא
ביצוע כוונונים

ביצועים איכותיים
מערכת 6705 של זירוקס מתאפיינת בזמן פלט של תדפיס/צילום 

ראשון שהנו מהיר יותר בשיעור של 30% בקירוב מאשר זה המאפיין 
מכשירים קיימים, ובמהירות פלט של שלושה גיליונות A0 בדקה, הן 
עבור צילום והן עבור הדפסה, כך שהיא לא תגרום לך לחכות אפילו 
בעת הפקת מסמכים מרובי דפים. יתר על כן, הביצועים האיכותיים 
של המערכת אינם באים על חשבון חיסכון באנרגיה ופעולה שקטה.

30% מהיר יותר

)FPOT( השוואת זמן עד להדפסה ראשונה

דיגיטיזציה של שרטוטים
סורק צבע זמין	 
שמור את המסמכים הסרוקים שלך במחשב	 
 שמור והדפס קבצים בו זמנית באמצעות פונקצית	 

Multi Send 

פרודוקטיביות
מהירות גבוהה של צילום והדפסה, בקצב של 3 גיליונות 	 

בגודל A0 בדקה
סריקה במהירות גבוהה בקצב של 203.2 מ"מ/שנייה* במונו 	 

כרום ו-67.6 מ"מ/שנייה* בצבע.
*ברזולוציית סריקה של dpi 300 ומטה	 

תמיכה בסריקה במהלך הדפסה	 

איכות גבוהה
 קלט ופלט תמונה באיכות גבוהה, ברזולוציה של	 

600 dpi x 600 dpi

נוחות פעולה
עיצוב קומפקטי וממשק מוכר, המאפשרים שימוש זה לצד זה 	 

עם התקנים משרדיים רב-תכליתיים.
מסך מגע צבעוני ידידותי למשתמש בגודל 10.4 אינץ', לצפייה 	 

נוחה.
טעינת נייר פשוטה.	 

אבטחה
פונקצית Print Security להפקת מסמכים חסויים	 
פונקצית Print Private למניעת דליפות מידע	 
יכולת הגדרה של סיסמאות עבור מסמכים סרוקים במכשיר 	 

הראשי
תמיכה באימות ובהגבלת משתמשים	 

סביבת רשת עדכנית
 	IPv6 מוכן לעבודה עם
 	Ethernet 1000BASE-T מוכן לעבודה עם

תקנים סביבתיים, תקני חיסכון באנרגיה ותקני 
אבטחה

מותאם לצריכת אנרגיה נמוכה, רעש נמוך ובטיחות מעולה	 
תאימות לחוק הקידום של מוצרים ירוקים	 
תאימות לתוכנית Energy Star הבינלאומית	 
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צילום/הדפסה
השג את התוצאות הרצויות בקלות.

פלט וקלט באיכות גבוהה, 
600 x 600 dpi ברזולוציה של

באפשרותך להפיק עותקים ותדפיסים אשר 
מאחזרים בחדות את האלכסונים, העקומות 

והקווים הדקיקים שנדרשים בשרטוטים, תוך 
שמירה על גווני אפור שנדרשים בחומרים 
הנדסיים, לרבות טקסט, תמונות ואיורים.

איכות תמונה מיטבית עבור כל 
מסמך מקור

באפשרותך להפיק עותקים מרהיבים של 
מסמכים שצפיפות צבעי הרקע שלהם 

השתנתה, כולל מסמכי טקסט, איורים, 
תצלומים, תרשימים, שקפים וכן מסמכי 

"גזור והדבק", תוך שימוש באיכות התמונה 
המתאימה ביותר לכל מסמך. לדוגמה, בעת 

הכנת עותק של שרטוט, תוכל להסיר את צבע 
הבסיס אם הוא מפריע לעין לצורך השגת 

תוצאה נעימה יותר.

עותק לדוגמה לתוצאות מיטביות
באפשרותך להפיק צילום של חלק ממסמך 

המקור כדוגמה, על מנת לקבוע אילו הגדרות 
מאפשרות להשיג תוצאות מיטביות. ניתן 

להגדיר כל אזור במסמך כדוגמה, וכמו כן ניתן 
לשנות את ההגדרות, לרבות יחס ההקטנה/
הגדלה, רמת הצפיפות וסוג המקור עבור  

האזור שהוגדר.

צילום מתוך הזיכרון על מנת לייצר 
עותקים על בסיס הגדרות שונות 

מבלי לבצע טעינה מחדש
באפשרותך להדפיס עותקים נוספים של 

המסמך האחרון שצולם, תוך שינוי הגדרות 
ומבלי שתידרש לבצע צילום חוזר של המסמך.

 הקטן/הגדל יחס בטווח 
 שבין 25% ל-400%

A4 ל-A9, A0 ל-A4 וכד'

 בעת הצילום, ניתן לכוונן את יחס
ההקטנה/הגדלה במרווחים של 0.1% וכמו כן 

ניתן להגדיר בנפרד את יחסי ההקטנה/הגדלה 
האנכיים והאופקיים.

3 מצבי חיתוך נייר עבור גלילי נייר
ניתן להגדיר את מצב החיתוך בכפוף ליישום, 

כולל בחירה בין חיתוך בגודל רגיל, חיתוך 
מסונכרן המאפשר לחתוך את הנייר בהתאם 

לאורך המסמך וחיתוך באורך משתנה, לחיתוך 
 הנייר באורך שרירותי*.

*ניתן לבחור באורך שרירותי בטווח שבין 210 מ"מ 
לבין 5000 מ"מ.

מקור

רשימת צפיפויות 
של עותק 
הדוגמה

הדפסה בסבב אחד של קבצים 
בעלי תבניות שונות, באמצעות 

BT-Plot Assistant

BT-Plot Assistant היא תוכנה שמאפשרת 
להדפיס בו-זמנית קבצים בעלי פורמטים 
שונים. תכונה פשוטה של "גרור ושחרר" 

מאפשרת להדפיס את הקבצים מבלי שיהיה 
צורך להפעיל מספר יישומים.

בדוק את מצב הפלט באמצעות 
דפדפן אינטרנט

באפשרותך לבדוק את גודל הנייר שהוגדר 
או את מצב עבודת ההדפסה מתוך דפדפן 

אינטרנט שנמצא במחשב לקוח.

גרור ושחרר

פלט

CentreWave Internet Services מסך 6
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סריקה
סרוק במהירות וברזולוציה מיטבית מסמכים ושרטוטים שהוכנו ביד ושמור את הנתונים הרצויים 

לך ברשת.

פונקצית Multi Send לשמירת 
קבצים והדפסה במקביל

פונקציה זו מאפשרת לך לשמור קובץ 
במחשב שמחובר לרשת ובמקביל להדפיס 

את המסמך באמצעות סריקת המקור. מעבר 
לכך, אם קיימים באותה רשת מכשירים 

או מדפסות רב-תכליתיים, באפשרותך גם 
לבחור במכשירים אלה כיעדי פלט. יכולת זו 

מאפשרת לך לבצע פלט סלקטיבי של גדלים 
חריגים על גבי מכשירי הפורמט הרחב, ופלט 

של גדלים קטנים יותר על גבי מכשירים 
משרדיים רב-תכליתיים.

Push Scan )סריקה בדחיפה( 
)נתונים שנשמרו במחשב(

על גבי מסך המגע ניתן להגדיר העברה 
של מסמכים סרוקים למחשב דרך הרשת 

.)SMB פרוטוקול(

דיגיטיזציה מהירה גם של 
שרטוטים ידניים ושל מסמכים

מערכת 6705 של זירוקס מספקת סריקה 
במהירות גבוהה, בקצב של 203.2 מ"מ/ שנייה1 

במונו כרום ו-67.6 מ"מ/שנייה בצבע, וכך 
מקצרת משמעותית גם עבודות סריקה כבדות 

ומאפשרת דיגיטיזציה מהירה של מסמכי 
מקור כגון שרטוטים ומסמכים ידניים, תוך 

שמירה על איכות תמונה גבוהה. 

1ברזולוציית סריקה של dpi 300 ומטה.

סריקה והדפסה במקביל
מערכת 6705 של זירוקס מאפשרת לך 

לעבוד בצורה יעילה יותר על-ידי כך שהיא 
מאפשרת להתחיל בסריקת המסמך הבא 

מבלי שתצטרך להמתין לסיומן של עבודות 
ההדפסה שלך.

אחסון בתיקייה
ניתן לאחסן מסמכים סרוקים בתיקיית 

המכשיר ולאחר מכן לייבא אותם למחשב 
המחובר לרשת.

שיטת ייבוא 

 CenterWare שירותי
Internet

ייבוא באמצעות 
דפדפן אינטרנט

TWAIN ייבוא מיישום כגון יישום תואם
DocuWorks

Folder Viewer 3 ייבוא למחשב ללא
שימוש ביישום

סריקה

מחשב

 מכשיר
רב-תכליתי

מדפסת

מכשיר בפורמט רחב

TIFF
PDF
JPEG

SMB

LPR

Scan
)to PC(

 A0/A1-size
print

 A3/A4-size
print
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נוחות פעולה
גוף קומפקטי המאפשר טעינה קדמית ופלט קדמי וכן פעולה 

ידידותית למשתמש

עיצוב קומפקטי וממשק מוכר, 
המאפשרים שימוש זה לצד זה 

 עם התקנים משרדיים 
רב-תכליתיים

מערכת 6705 של זירוקס מיועדת להתאים 
לכל משרד. בנוסף לעיצוב קומפקטי ופעולה 
שקטה, היא מספקת ממשק מוכר, שדומה 

לזה המאפיין התקנים משרדיים רב-
תכליתיים אחרים.

מסך מגע בצבע 10.4 אינץ'
מסך המגע הצבעוני הגדול מספק יכולת 

צפייה מעולה בצד הפעלה אינטואיטיבית, 
ומבטיח סביבת עבודה קלה להבנה עבור כל 

אחד. לוח הבקרה ניתן להטיה כלפי מעלה 
וכלפי מטה, וכן לסיבוב שמאלה וימינה.

זיכרון עבודות
תכונה זו מאפשרת לך לשמור בזיכרון עד 
40 הגדרות עבור פונקציות צילום וסריקה 

שנמצאות בשימוש לעתים קרובות.

טעינת נייר פשוטה
מערכת 6705 של זירוקס מצוידת בתכונת 

טעינה אוטומטית, אשר מאפשרת הזנה 
אוטומטית ופשוטה של גליל הנייר על-ידי 

מיקום קצה הנייר במקום המתאים. בסיום 
עבודת ההדפסה, המכונה מבצעת חיתוך 

אוטומטי של הנייר.
למערכת קיבולת של שני גלילי נייר, אשר 

מאפשרת להתקין בו-זמנית נייר בשני גדלים 
שונים ו/או שני סוגים שונים, כגון נייר רגיל, 

נייר שרטוט ופילם.

מצב אוטומטי לצילום פשוט וקל
במצב Auto, מערכת 6705 של זירוקס בוחרת 
אוטומטית בסוג הנייר המתאים ביותר וביחס 

ההקטנה/הגדלה הנכון על סמך גודל הנייר 
המקורי, ובכך מבטיחה צילום פשוט ויעיל. 

המערכת מצוידת גם במצב ידני, המאפשר 
לך לקבוע את תצורת ההגדרות הרצויה לך.

מצב אוטומטי

בצע בקלות פלט לנייר שלא נטען
כאשר אוזל מלאי הנייר המותאם לפלט 

שהוגדר, או אם נטען במכשיר נייר בגודל 
שאינו מתאים, תוכל להמשיך בהדפסה על-
ידי הגדרה חלופית של הזנה ידנית, לצורך 

מזעור ההפרעה לעבודת ההדפסה. ההזנה 
הידנית גם נוחה לצורך הדפסה על נייר 
בגדלים שאינם נמצאים בשימוש תכוף.

אפשרויות

מגש הלכידה של הסורק

ערכה למסמכים כבדים
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