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פרודוקטיביות רבת עוצמה
עבוד במהירות עם Phaser 5550 - מדפסת לייזר 

בגודל A3 המספקת שילוב מנצח של ביצועים 
מעולים ואיכות הדפסה מרשימה. 

•  הדפסה מהירה של עד 50 
עמודים בדקה - עבור הדפסה חד 
ודו-צדדית כאחד - טיפול מהיר גם 
בעומסי  העבודה התובעניים ביותר.

 1200 x רזולוציית הדפסה של  •
 EA-HG 1200 וטכנולוגיית הטונר הייחודית dpi

של Xerox מספקות איכות הדפסה יוצאת דופן 
מבלי להאט את הביצועים המעולים של המדפסת. 

•  עבודות הדפסה מורכבות ללא מאמץ - כולל 
הדפסות של דפים מרובים המכילים גרפיקה, 
תמונות וטבלאות - הודות למעבד רב עוצמה 

.500 MHz במהירות

•  זמן הדפסת עמוד ראשון מהיר עד כדי 
6.5 שניות פירושו שלא תאלץ להמתין, אפילו 

ברשת עמוסה.

•  חומרי הדפסה בגדלים מיוחדים ועוד אפשרויות 
הדפסה מתקדמות, כגון: איסוף, יצירת חוברת 

והדפסת קצה אל קצה, מבטיחים עמידה מוחלטת 
בדרישות המורכבות של עבודות ההדפסה שלך. 

תוכל להוסיף גם יחידת יחידת גימור הכוללת 
מהדק ומחורר. 

פעולה חכמה ואמינה 
מדפסת הלייזר Phaser 5550 כוללת תכונות 
חכמות וחדשניות שהופכות את ההתקנה ואת 

השימוש היומיומי לפשוטים. והרכיבים האמידים 
מבטיחים לך אמינות מלאה, יום אחר יום. 

•  בצע בקלות עבודות הדפסה רחבות היקף 
הודות למנגנון החסון המספק מחזור עבודה של 

300,000 עמודים בחודש. 

•  Xerox Installer מתקין ומגדיר באופן אוטומטי 
את המדפסת עבור חיבור רשת, ומאפשר לך 

להתחיל לעבוד בתוך דקות. 

•  הנתונים הפרטיים נותרים בטוחים הודות 
לתמיכה מובנית ב- 802.1x וב- IPv6, פרוטוקולי 

אבטחת הרשת החדשים ביותר. 

•  ההדפסה ברשת קלה לניהול יותר מאי 
פעם. תכונות שימושיות כגון שרת רשת 

CentreWare IS פנימי מאפשרות למשתמשים 
לנהל את המכשיר מהמחשב שלהם, והתראות 

הדוא"ל מיידעות את המנהלים לגבי אירועים 
נפוצים כגון מפלסי טונר נמוכים, לפני שהם 

משפיעים על הפרודוקטיביות.
 PhaserSMART® פתרון הבעיות המקוון  •

 Xerox Knowledge מעניק גישה 24/7 למערכת
Base המקוונת, ומספק פתרונות מיידיים כדי 

שתוכל לשוב לעבודתך במהירות. בנוסף, הודעת 
®PrintingScout מספקת התראות מיידיות 

הקופצות ישר לשולחן העבודה במקרה של בעיות 
הדפסה.

מלוא הערך
 Phaser 5550 זה פשוט מאד: מדפסת הלייזר

מספקת יותר תמורה לכספך מכל מדפסת מסוגה, 
ועלויות התפעול הנמוכות תמיד הופכות אותה 

לידידותית ביותר. 

•  עלות כוללת לרכישה, ללא מתחרים הודות 
למחיר הנוח של המדפסת והעלות הנמוכה לעמוד.

•  מוצרים מתכלים ארוכי טווח מאריכים את 
זמן הפעילות, ותוף הדפסה ומחסנית טונר 

נפרדים - מאפשרים שימוש אופטימלי בכל אחד 
מהמרכיבים. 

•  תוכל לצפות לפעילות רציפה וללא בעיות 
ממדפסת המדורגת ככזו המספקת בממוצע כ- 

500,000 הדפסות בין תקלות.

•  קבל את הערך הרב ביותר בקטגוריה עם מגוון 
 ,1 GB נרחב של כלי ניהול מדפסת, זיכרון של עד

™Adobe® PostScript® 3 ועוד. 

•  הכלי לניתוח מאפייני השימוש ותוכנת ניהול 
החשבונות של עבודות הדפסה מאפשרים 

לך לאסוף, לארגן ולנתח נתוני שימוש לשיפור 
השליטה בעלויות.

•  אחריות סטנדרטית לשנה אחת הרהצה איה 
עומדים מאחורי ההבטחה לאמינות וביצועים.

Phaser® 5550 מדפסת לייזר
יותר הדפסות, יותר מהר. Phaser 5550 של Xerox היא מדפסת לייזר פרודוקטיבית, 

אמינה ורבת ערך המאפשרת לכל משרד לעמוד בדרישות של עבודות הדפסה מגוונות 
ורחבות היקף. 

מספר עובדות עלה-
Phaser® 5550

•   הדפסה של עד 50 עמודים בדקה
•   x 1200 1200 - רזולוצייה אמיתית 

dpi
500 MHz מעבד חזק במהירות   •

•   מנגנון חסון המספק מחזור עבודה של 
300,000 עמודים בחודש

•   זיכרון של MB 256, ניתן להרחבה 
1 GB עד

•   זמן להדפסת עמוד ראשון - 6.5 שניות

רxעxג:
 :5550B, N, DN

x 525 x 498 40 מ"מ
 :5550DT

x 525 x 778 640 מ"מ

 Phaser 5550 DT
עם מזין של 1,000 גיליונות

הדפסה

 431.8x279.4

מ"מעמודים לדקה 50

 50
עמודים 
לדקה
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מעקב שימוש פשוט יותר
שרת הרשת הפנימי CentreWare IS הנו כלי 

מעולה לניהול תקציבים, תכונות הנהלת החשבונות 
השימושיות שלו מקצרות ומקלות את המעקב אחר 

השימוש במכשיר, ומאפשרות לך לתכנן קדימה 
ולהיערך לרכישת פריטים שיאזלו בקרוב מהמלאי. 

הזנת נייר
   מגש 100 גיליונות (מגש רב-שימושי) עבור 

עבודות הדפסה מיוחדות

2   מודול הדפסה אוטומטי דו-צדדי 
(DN/DT סטנדרטי בתצורות)

3   שני מגשים של 500 גיליונות 
(A3 ניתנים להתאמה לגודל)

4   מזין של 1,000 גיליונות מספק שני מגשים 
 A3 נוספים בגודל

(DT סטנדרטי בתצורת)

5   מזין אופציונלי של 2,000 גיליונות 
x 279.4 מ"מ) (מצריך התקנת  215.59)

מזין של 1000 גיליונות)

6   מגש מעטפות אופציונלי (לא מוצג)

קישוריות
 10/100/1000 Ethernet 7   קישוריות

 (N/DN/DT סטנדרטי בתצורות)

8   ערכת פרודוקטיביות אופציונלית 
 (40 GB כוללת כונן קשיח של)
מספקת תכונות הדפסה נוספות

9   מתאם רשת אלחוטית אופציונלי

פלט נייר
10   מגש פלט של 500 גיליונות 

עם הפנים כלפי מטה 

11   יחידת גימור של 3,500 גיליונות 
לניקוב חורים ולהידוק (ניתן להזמין 

גם מערים של 3,500 גיליונות) 

יכולות רבות בתחומי הטיפול 
בנייר והגימור

אפשרויות קלט ופלט מרובות לעבודות הדפסה 
רחבות היקף. הדפסה על מגוון נרחב ביותר של 
 ,A3 חומרי הדפסה - מגודל של גלויה ועד גודל
מ- bond 60 ועד cover 215 גמ"ר; מעטפות, 

מדבקות, כרטיסיות ושקפים. 

תוספות אופציונליותPhaser® 5550 תצורת מדפסת

Phaser 5550B
•  3 מגשים, קיבולת של 

1,100 גיליונות

 USB קישוריות  •
ומקבילית

Phaser 5550N
דגם 5550B עם:
 10/100/1000  •

 Ethernet

Phaser 5550DN
דגם 5550B עם:
 10/100/1000  •

  Ethernet

•  הדפסה דו-צדדית 
אוטומטית

Phaser 5550DT
דגם 5550B עם:
 10/100/1000  •

  Ethernet

•  הדפסה דו-צדדית 
אוטומטית 

•  מזין של 1,000 גיליונות 
(קיבולת כוללת של 

2,100 גיליונות)

•  ערכת פרודוקטיביות 
(40 GB כוללת כונן קשיח של)

•  מזינים של 1,000 ושל 2,000 גיליונות

•  מערים ל- 3,500 גיליונות

•  יחידת גימור של 3,500 גיליונות להידוק / 
ניקוב חורים

•  מתאם רשת אלחוטית

•  מגש מעטפות



Phaser® 5550
מדפסת לייזר שחור-לבן

1  עמודים רגילים ממוצעים. תפוקה מוצהרת בהתאם ל- ISO/IEC 19752. התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה, שטח הכיסוי ומצב ההדפסה.

2  עמודים בערך. תפוקה מוצהרת על בסיס משימת הדפסה ממוצעת של 3 דפים בגודל letter/A4. התפוקה תשתנה בהתאם לאורך המשימה, לגודל המדיה ולכיוונה. 

5550B -3  לא זמין ב

 XEROX של מסחריים  סימנים  הם   Sphere of Connectivity ועיצוב   XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® שמורות.  הזכויות  כל   .Copyright © 2008 XEROX CORPORATION
CORPORATION בארה"ב ו/או במדינות אחרות. ®ENERGY STAR הוא סימן רשום בארה"ב. כשותפה של ®ENERGY STAR, קבעה חברת Xerox Corporation שמוצרים אלה עומדים בהנחיות ®ENERGY STAR לשימוש 
55ABR-013A  610P729651     5/08 .כל יתר הסימנים המסחריים הם בבעלות היצרנים המתאימים. פרטי המוצר ו/או המפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש .(5550DN/DT) יעיל באנרגיה

למידע נוסף התקשר לנציג מכירות 
Xerox המקומי או בקר באתר 
www.xerox.com/office

 5550B5550N5550DN5550DT

עד 50 עמודים לדקה בהדפסה על-גבי צד אחד, 50 עמודים בדקה בהדפסה דו-צדדית (letter)עד 50 עמודים לדקה (Letter)מהירות

עד 300,000 עמודים לחודשמחזור עבודה

טיפול בנייר 
מגש 1 (MPT): 100 גיליונות; גדלים מיוחדים: x 3.87 3.5 עד x 17 11.7 אינץ' / x 98 89 מ"מ עד x 432 297 מ"מסטנדרטיהזנת נייר

מגש 2: 500 גיליונות; גדלים מיוחדים: x 7.16 5.5 עד x 17 11.7 אינץ' / x 182 140 מ"מ עד x 432 297 מ"מ

מגש 3: 500 גיליונות; גדלים מיוחדים: x 7.16 5.5 עד x 17 11.7 אינץ' / x 182 140 מ"מ עד x 432 297 מ"מ

סטנדרטימגשים 5-4: מזין 1,000 גיליונות; גדלים מיוחדים: x 7.16 5.5 עד x 17 11.7 אינץ' / x 182 140 מ"מ עד x 432 297 מ"מאופציונלי

A4 / '8.5 אינץ x 11 :מגש 6: מזין 2,000 גיליונות; גדלים

מגש מעטפות: גדלים מיוחדים: x 5.82 3.87 עד x 9.5 6.38 אינץ' / x 148 98 מ"מ עד x 241 162 מ"מ

500 גיליונותסטנדרטיפלט נייר

מערים: מערים של 3,000 גיליונות עם מגש עליון של 500 גיליונותאופציונלי

יחידת גימור: מערים של 3,000 גיליונות עם מגש עליון של 500 גיליונות, שדכן סיכות ל- 50 גיליונות במספר מיקומים ומחורר 3 או 2/4

סטנדרטיאופציונליהדפסה דו-צדדית אוטומטית

הדפסה 
זמן להדפסת עמוד ראשון

מהיר עד כדי 6.5 שניות

x 1200 dpi 1200 אמיתיתרזולוציה (מרבית)

MHz 500מעבד

MB/1 GB 256זיכרון (סטנדרטי/מרבי)

Base-T Ethernet 10/100/1000, מקבילי, USB 2.0USB 2.0, מקביליקישוריות

™Adobe® PostScript® 3, אמולצית PCL® 6 / PCL® 5e, PDF ישיר (עם כונן קשיח אופציונלי)שפות תיאור עמוד

מגשים חכמים, הדפסת חוברות, הדפסת קצה לקצה, תשליל, דמויות מראה, קנה מידה, סימני מים, התאמה אוטומטית, עמודים סטנדרטיתכונות הדפסה 
בגדלים מיוחדים, כריכות, דפי הפרדה, איסוף ב- RAM, מספר עמודים על עמוד יחיד, הודעה על סיום עבודה

הדפסה מרחוק, הנהלת חשבונותלא זמין

ערכת פרודוקטיביות (כוללת כונן קשיח של GB 40) מאפשרת הדפסה מאובטחת/להגהה/אישית/שמורה, איסוף בכונן אופציונלי
קשיח, הדפסה עם, הדפסה ישירה של מסמכי PDF, אחסון מורחב של גופנים/טפסים

אחריות לשנה אחת באתראחריות

ניהול ההתקן*
 CentreWare® שרת אינטרנט משובץ

 IS, CentreWare Web, Xerox NDPS
Gateway, כלי לניתוח שימוש, התראות דוא"ל 

 PrintingScout, הודעות התראה של ,MaiLinX
 PhaserSMART
(5550B לא זמין בדגם *)

מנהלי הדפסה 
 , Vista , Windows® 2000/XP/2003 Server

Mac OS® X גרסה 10.3 או מתקדמת יותר, 
Novell Netware® 5.x/6.5  (NDPS בלבד), 

 , Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5
 Unix: Sun Microsystems , SUSE 10.0
 HP-UX , IBM AIX® 5.1 , Solaris™ 9/10

Xerox Walk-Up® , 11.0/11i התקני מדפסות עם 
Windows 2000 או גרסה מתקדמת יותר

יכולות גופנים 
PCL 83® גופני ;PostScript 139® גופני 

טיפול בחומרי הדפסה
מגשים lb. bond :3-6 ,1 40–16 עד 

lb. cover / 60–215 gsm 80–50; פלט דו-צדדי:  
;16–43 lb. bond / 60–163 gsm

 22–39 lb. cover 28–16 עד lb. bond :2 מגש
gsm 105–60 /; סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, 

מעטפות, מדבקות, שקפים, כרטיסיות

סביבת הפעלה
32°C 32.22° עדC \ 5° טמפרטורה: 41° עד

לחות: 15% עד 85%
,54 dB(A)  :לחץ רעש: הדפסה

 22 dB(A)  :המתנה
7.19 B :עוצמת רעש: הדפסה

5.0 B :במצב המתנה
זמן התחממות (ממצב חיסכון):

מהיר עד כדי 37 שניות
זמן הדפסת עמוד ראשון ממצב חיסכון: 45 שניות

חשמל
מתח: 110-127 וולט, 50/60 הרץ או 

220-240 וולט, 50/60 הרץ
צריכת חשמל: הדפסה: 900 וואט, 

המתנה: 105 ואט, מצב חיסכון בחשמל: 11 ואט,
ENERGY STAR® 5550: תואםDN/DT

מידות פיזיות (רוחב x עומק x גובה)
 :5,550B/DN

x 20.7 x 19.6 25.2 אינץ'\x 525 x 498 640 מ"מ 
משקל: lb. / 41 90 ק"ג

 :5550DT
x 20.7 x 30.6 25.2 אינץ'\x 525 x 778 640 מ"מ 

משקל: lb. \ 64 141 ק"ג

אישורים
 Listed to UL 60950-1/CSA 60950-1-03,

 1st Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser
 Product, FCC Part 15, Class A, Canada

 ICES-003, Class A, CE marked, Low
 Voltage Directive 2006/95/EC, EN

 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Class
1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/
 EC, EN 55022, Class A, EN 55024, RoHS

 Directive 2002/95/EC, WEEE Directive
2002/96/EC

מה כוללת האריזה
•  Phaser 5550 מדפסת 

•  מחסנית טונר (קיבולת הדפסה של 35,000 עמודים)
•  מחסנית תוף (קיבולת הדפסה של 60,000 עמודים)

•  ערכת World (כוללת תקליטור תוכנה ותיעוד, 
כרטיס הרשמה, חוברת אחריות)

•  כבל מתח
תוכנית למיחזור חומרים מתכלים

חומרים מתכלים ל- Phaser 5550 מהווים חלק 
 Xerox Green מתוכנית מחזור חומרים של

World Alliance. לקבלת מידע נוסף, אנא בקר 
 Green World Alliance באתר האינטרנט של

  www.xerox.com/gwa בכתובת

מוצרים מתכלים
106R01294מחסנית טונר: 35,000 עמודים1
113R00670מחסנית תוף: 60,000 עמודים1

008R12941חבילת סיכות (15,000)
פריטי תחזוקה שוטפת
 :110V , ערכת תחזוקה

300,000109R00731 עמודים2
 :210V , ערכת תחזוקה

300,000109R00732 עמודים2
תוספות אופציונליות
ערכת פרודוקטיביות

(GB 40 כוללת כונן קשיח של)097S03878
ערכת פרודוקטיביות

(GB 40 כוללת כונן קשיח של)
ערכת פרודוקטיביות

(GB 40 כוללת כונן קשיח של)097S03878
5550B097S03879 ל- N ערכת שדרוג
097S03220מודול הדפסה דו-צדדית
097S03716מזין ל- 1,000 גיליונות
097S03717מזין ל- 2,000 גיליונות

מערים 3,500 גיליונות עם 
Job Offset097S03719

097S03282גימור 3,500 גיליונות:
097S03286מגש מעטפות

 Phaser 256 MB 097זיכרוןS03743
 Phaser 512 MB 097זיכרוןS03635

 Flash זיכרון MB 32097S03880
110V3  ,097מתאם רשת אלחוטיתS03740
220V3  ,097מתאם רשת אלחוטיתS03741
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