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lézernyomtató

Phaser® 5550
Lézernyomtató
Lehengerlő teljesítmény
a nyomtatásban

Phaser® 5550 Lézernyomtató
Többet nyomtat, gyorsabban. A nagy teljesítményű, megbízható, értékes funkciókkal
kiegészített Xerox Phaser 5550 lézernyomtató a tökéletes eszköz minden irodában, ahol
követelmény a különböző kialakítású és megjelenésű nyomatok tömeges készítése.
Kiemelkedő termelékenység

Intelligens és megbízható

Jó ár-érték arány

Gyorsuljon fel a Phaser 5550 A3
oldalméretű lézernyomtatóval, amely
tökéletesen kombinálja a csúcsteljesítményt
a lenyűgöző nyomtatási minőséggel.

A Phaser 5550 lézernyomtatót intelligens
szolgáltatásokkal szállítjuk, hogy Ön
könnyebben telepíthesse és használhassa.
Hosszú élettartamú alkatrészekkel
gondoskodunk arról, hogy folyamatosan
számíthasson megbízható működésére.

Ilyen egyszerű: a Phaser 5550 lézernyomtató
jobban megszolgálja az árát, mint
kategóriájában bármely más nyomtató,
kis üzemi költsége pedig jól mutat az
év végi eredménykimutatásban.

• Gyors; akár 50 oldalt
nyomtat percenként —
egyoldalasan és kétoldalasan
oldal/perc
egyaránt — hamar elvégzi
a legbonyolultabb munkákat is.
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• Verhetetlen élettartamköltségét
megfizethető árának és kis oldalköltségének
köszönheti.

• Nagy mennyiségű nyomtatot is
könnyen készíthet vele, hiszen havonta
300 000 oldalig terhelhető.

• Hosszú élettartamú kellékei megnövelik az
üzemidőt, külön dob- és festékkazettája pedig
külön-külön is optimálisan kihasználható.

• 1200 x 1200 dpi felbontása és exkluzív
Xerox EA-HG festéktechnológiája kivételes
nyomtatási minőséget ad, a szédületesen
gyors sebesség visszafogása nélkül.

•A
 Xerox Installer automatikusan telepíti
és állítja be hálózatos működésre
a nyomtatót. Néhány perc, és már
dolgozhat is vele.

• A bonyolult nyomtatási
feladatokkal — például grafikákkal,
fényképekkel, diagrammokkal teletűzdelt
terjedelmes anyagokkal — is gyorsan
megbirkózik az 500 MHz-es processzor.

• Gondosan őrzi a bizalmas adatokat
a legújabb 802.1x és IPv6 hálózati biztonsági
protokoll beépített támogatása.

• Az első oldalt alig 6,5 másodperc után
kiadja, ezért forgalmas hálózatokon sem kell
várni rá.
• Az egyedi hordozóméretek, plusz
fejlett nyomtatási funkciók — például
levélválogatás, füzetkészítés és margó nélküli
nyomtatás speciális nyomtatási — igényeket
is kielégítenek. A finiser még tűz és lyukaszt is.

• A hálózati nyomtatás még soha nem volt
ilyen egyszerű, mint ezzel a berendezéssel
A CentreWare IS beépített webkiszolgálóval
a felhasználók saját számítógépükről
kezelhetik a nyomtatót, amely e-mail útján
időben figyelmezteti a rendszergazdát
a szükséges beavatkozásokra, például az
esedékes festékkazetta cserére.
• A PhaserSMART® online hibakeresővel
a hét minden napján 24 órában elérhető az
ún. online Xerox Knowledge Base, melynek
segítségével gyors segítséget kaphatunk.
A PrintingScout® értesítő egyenesen
számítógépére küldi a figyelmeztető
üzeneteket, amennyiben gond van
a nyomtatással.

• Árához mérten példátlan
szolgáltatásválasztéka –
nyomtatófelügyeleti eszközei, 1 GB
memória, Adobe® PostScript® 3™, és még sok
más – teszi kategóriavezetővé ezt a gépet.
• A használatelemző eszköz és
a munkaszámlázási funkció lehetővé
teszi az oldalszámok felhasználónkénti
gyűjtését, rendezését és elemzését, és ezzel
a ráfordítások kézbentartását.
• Az egyéves garancia biztosíték arra, hogy
a gép megbízhatósága és teljesítménye
tényleg olyan, mint ígértük.

Nyomtatás

Phaser® 5550:
tények röviden
• Sebesség: akár 50 oldal/perc
• Valódi 1200 x 1200 dpi
• Nagy teljesítményű 500 MHz-es
processzor
• 300 000 oldal/hónap terhelhetőség
• 256 МB memória (1 GB-ig
bővíthető)
• Az első oldal megjelenési ideje
6,5 másodperc

• Hibátlan működést hibátlan
működést várhat egy olyan nyomtatótól,
amely a tesztek során átlagosan
500 000 oldalanként jelzett hibát.

A3 méret
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oldal/perc

SzxMéxMa:
5550B, N, NZ:
25,2 x 20,7 x 19,6"
40 x 525 x 498 mm

Széleskörű papírkezelési és
befejezési funkciók
Többféle bemeneti és kimeneti lehetőség
nagy volumenű nyomtatásokhoz
Nyomtatás a legkülönfélébb hordozókra —
képeslaptól A3 méretig; boríték, címkeív,
vastag karton és fólia.

Egyszerűbb használat-nyilvántartás
A költségterv betartását segíti a beépített
CentreWare IS webkiszolgáló, amelynek
nyilvántartó funkcióival gyorsan és
egyszerűen kimutatható ki, mennyit használta
a gépet és mennyit, valamint könnyebben
megtervezhető a kellékanyag-utánpótlás.
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Papírbemenet
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 00 lapos 1. tálca (többfunkciós)
1
különleges nyomtatási feladatokra

4

2 Automatikus kétoldalas nyomtatóegység
3 Két 500 lapos tála (11 x 17" méretig

állítható)
4 Az 1000 lapos adagoló két további

11 x 17" méretű tálcát tartalmaz
5 Opcionális 2000 lapos adagoló

(8,5 x 11") (csak meglévő 1000 lapos
adagoló mellé telepíthető)
6 Opcionális borítéktálca

Papírkimenet

Csatlakozási lehetőségek
7 10/100/1000
Ethernet

8 Az opcionális termelékenységnövelő készlet

(40 GB-os merevlemez tartozik hozzá)
további nyomtatási funkciókat tartalmaz

10 500 lapos kimenőtálca, nyomtatott

oldallal lefelé gyűjt
11 Az opcionális 3500 lapos finiser tűz és

lyukaszt (3 500 lapos kötegelő is kapható)

9 Opcionális vezeték nélküli hálózati csatoló

(a képen nem látható)

A Phaser® 5550 nyomtató konfigurációi

Opciók

Phaser 5550B

Phaser 5550N

Phaser 5550NZ

•3
 tálca – 1100 lapos
kapacitás

Többlet az 5550B
modellen:

Többlet az 5550B
modellen:

•U
 SB és párhuzamos port

• 10/100/1000 Ethernet

•1
 0/100/1000 Ethernet

• 3500 lapos kötegelő

• 40GB merevlemez

• 3500 lapos finiser, tűz és lyukaszt

• Termelékenységnövelő készlet
(40 GB-os merevlemezzel)
• 1000 és 2000 lapos adagoló

• Vezeték nélküli hálózati csatoló
• Borítéktálca

Phaser® 5550
Fekete-fehér lézernyomtató

5550B

5550N

5550NZ

Sebesség

Max. 50 oldal/perc (letter)

Terhelhetőség

Havi 300 000 oldal (max.)

Papírkezelés
Papírbemenet

Alapkiépítésben

1. tálca (MFT): 100 lap; egyedi méretek: 89 x 98 mm – 297 x 432 mm
2. tálca: 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm
3. tálca: 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm

Opcionális

4. és 5. tálca: 1000 lapos adagoló; Egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm
6. tálca: 2000 lapos adagoló; méretek: A4
Borítéktálca: Egyedi méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm

Papírkimenet

Alapkiépítésben
Opcionális

500 lap
Kötegelő: 3000 lapos kötegelő 500 lapos felső tálcával
Finiser: 3 000 lapos kötegelő 500 lapos felső tálcával, 50 lapos többpozíciós tűzés és 3 vagy 2/4-es lyukasztás

Automatikus kétoldalas nyomtatás

Opcionális

Nyomtatás

Csak 6,5 másodperc

Felbontás (max.)

Natív 1200 x 1200 dpi

Első oldal elkészítési ideje
Processzor

500 MHz

Merevlemez

-

Memória (alap / max.)
Csatlakozási lehetőségek

Párhuzamos, USB 2.0

10/100/1000 Base-T Ethernet, párhuzamos, USB 2.0

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emuláció, közvetlen PDF (opcionális merevlemezzel)

Oldalleíró nyelvek
Nyomtatási
szolgáltatások

40 GB
256 MB / 1 GB

Alapkiépítésben

Intelligens tálcák, füzetnyomtatás, margó nélküli nyomtatás, negatív kép, tükörkép, méretezés, vízjel, automatikus igazítás, egyedi oldalméret, borítók,
elválasztó oldalak, leválogatás a RAM-ban, több oldal egy lapra, értesítés a feladat elvégzéséről
-

Opcionális

Garancia
Eszközkezelés*
CentreWare® IS beágyazott webkiszolgáló,
CentreWare® Web, Xerox NDPS átjáró,
használatelemző eszköz, MaiLinX e-mailes
értesítő, PrintingScout® figyelmeztető,
PhaserSMART®
(* az 5550B modellen nincs)

Nyomtató-illesztőprogramok
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
Mac OS® X version 10.3 vagy újabb,
Novell Netware® 5.x/6.5 (csak NDPS),
Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0,
Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10,
IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up®
nyomtató-illesztőprogramok Windows 2000
vagy újabb operációs rendszerrel
Betűkészlet
139 PostScript®; 83 PCL® betűkészlet
Hordozóanyag-kezelés
1. és 3-6. tálca: 16 - 40 lb. köteg – 50-80 lb.
fedőlap (60 – 215 g/m2); Kétoldalas
nyomtatás: 16–43 lb. köteg / 60–163 g/m2;
2. tálca: 16–28 lb. köteg – 22–39 lb. fedőlap /
60–105 g/m2; Hordozótípusok: sima papír,
boríték, címke, fólia, levelezőlap

távnyomtatás, munkaszámlázás

A termelékenységnövelő készlettel (40 GB-os merevlemez tartozik hozzá) biztonságos/próba/személyes/mentett nyomtatás, leválogatás
a merevlemezen, nyomtatás a következővel, közvetlen PDF-nyomtatás, kibővített betűkészlet- és űrlaptárolás
1 év helyszíni garancia
Üzemeltetési környezet
Hőmérséklet: 41° – 90°F / 5° – 32°C
Páratartalom: 15–85%
Zajnyomásszint: Nyomtatás: 54 dB(A),
Készenlét: 22 dB(A)
Zajteljesítmény: Nyomtatás: 7.19 B,
készenléti: 5.0 B
Bemelegedési idő
(energiatakarékos üzemmódból):
Csak 37 másodperc
Első példány megjelenési ideje
energiatakarékos üzemmódból: 45 másodperc
Elektromos adatok
Tápfeszültség: 110–127 V~,
50/60 Hz vagy 220–240 V~, 50/60 Hz
Fogyasztás: Nyomtatás: 900 W,
Készenlét: 105 W,
Energiatakarékos üzemmódban: 11 W,
5550DN/DT: ENERGY STAR® minősített
Méretek (SzxMéxMa)
5550B/N/DN: 25,2 x 20,7 x 19,6" /
640 x 525 x 498 mm
Tömeg: 90 lb. / 41 kg

Tanúsítványok
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. kiadás,
FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék,
FCC 15. szakasz A osztály, Kanada ICES-003
A osztály, CE jelzés, kisfeszültségű elektromos
berendezésekre vonatkozó 2006/95/EC
irányelv,
EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék,
EMC 2004/108/EC irányelv, EN 55022,
A osztály, EN 55024, RoHS 2002/95/EC
irányelv, WEEE 2002/96/EC irányelv
A doboz tartalma
• Phaser 5550 nyomtató
• Festékkazetta (35 000 oldal kapacitású)
• Dobkazetta (60 000 oldal kapacitású)
•V
 ilágkészlet (CD szoftverekkel és
dokumentációval, regisztrálókártya,
jótállási füzet)
• Hálózati tápkábel
Kellékanyag-újrahasznosítási program
A Phaser 5550 fogyóeszközei a Xerox Green
World Alliance (Xerox zöld világ szövetség)
kellékanyag-újrahasznosítási programjának
szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért
kérjük, látogasson el a Green World Alliance
honlapjára: www.xerox.com/gwa

Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.
Becsült oldalszám. A névleges hozam megállapításának alapjául 3 letter/A4-es méretű átlagos oldal nyomtatása szolgál. A hozam a munkafolyamat hosszától, a hordozóanyag méretétől és tájolásától függ.
Az 5550B modellben nincs
Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Minden jog fenntartva. A XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® név az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Xerox Corporation az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ezek a termékek
(5550DN/DT) megfelelnek az ENERGY STAR® energiahatékonysági követelményeinek. Minden más márkanév az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk a termékadatok és specifikációk értesítés nélküli módosításának
jogát. 5/08 610P729651
55ABR-01KA

Kellékek
Festékkazetta: 35 000 oldal1
Dobkazetta: 60,000 oldal1
Kapocscsomag (15 000)

106R01294
113R00670
008R12941

Szokásos karbantartási elemek
Karbantartási készlet, 110V:
300 000 oldal2
109R00731
Karbantartási készlet, 220V:
109R00732
300 000 oldal2
Opciók
Termelékenységnövelő készlet
(40 GB-os merev lemezzel)
5550B N fejlesztőcsomag
Duplex modul
1,000 lapos adagoló
2,000 lapos adagoló
3 500 lapos kötegelő feladat
félretétel funkcióval
3 500 lapos finiser
Borítéktálca
256 MB Phaser memória
512 MB Phaser memória
32 MB Flash memória

097S03878
097S03879
097S03220
097S03716
097S03717
097S03719
097S03282
097S03286
097S03743
097S03635
097S03880
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Ha további információra van szüksége, kérjük,
forduljon a helyi Xerox viszonteladóhoz, vagy
látogasson el weboldalunkra:

www.xerox.hu

