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Laserová tiskárna Phaser 5550
®

Tiskněte více, tiskněte rychleji. Výkonná a spolehlivá laserová tiskárna Xerox
Phaser 5550 nabitá funkcemi představuje jasné obchodní řešení pro jakoukoli
kancelář s různorodými požadavky na velkoobjemový tisk.

Vysoká produktivita
S tiskárnou Phaser 5550 jde o rychlost
– získáte v ní zařízení, které kombinuje
maximální výkonu a působivou kvalitu
tisku.

50

str./min

• Vysoká rychlost tisku až
50 str./min — pro jednostranný i oboustranný
tisk – rychle zvládne i tu
nejnáročnější pracovní zátěž.

Inteligentní a spolehlivá
obsluha

Bezkonkurenční hodnota

Laserová tiskárna Phaser 5550 je nabita
nejmodernějšími inteligentními funkcemi,
které usnadňují instalaci i každodenní použití.
A díky vysoce trvanlivým součástem v celém
zařízení můžete při práci stále počítat
s naprostou spolehlivostí.

• Konkurenceschopné celkové náklady na
vlastnictví v důsledku příznivé pořizovací
ceny tiskárny a nízkých nákladů na stránku.

• Snadný výstup velkých objemů tisku díky
vysokému zatížení 300 000 stran měsíčně.

• Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi
a exkluzivní technologie tonerů Xerox
EA-HG poskytuje výjimečnou kvalitu tisku
bez zpomalení špičkového výkonu tiskárny.

• Instalační program Xerox automaticky
nainstaluje a nakonfiguruje vaši tiskárnu
pro jednoduché připojení k síti, takže za
pár minut můžete začít tisknout.

• Snadné zpracování složitých úloh –
i vícestránkových úloh s grafikou, obrázky
a tabulkami – díky výkonnému 500MHz
procesoru.

• Soukromá data zůstanou v bezpečí díky
vestavěné podpoře protokolů 802.1x
a IPv6 - nejnovějších protokolů pro
zabezpečení sítě.

• Výstup první stránky již za 6,5 sekundy
znamená, že nemusíte čekat na své
dokumenty.

• Síťový tisk se ovládá snáze než kdykoli
předtím. Užitečné funkce, jako je
integrovaný webový server CentreWare IS,
umožňují uživatelům spravovat zařízení ze
svého počítače, a e-mailová upozornění
informují správce o obvyklých událostech,
jako je nízká úroveň toneru, předtím, než
ovlivní produktivitu.

• Uživatelské formáty médií a navíc
pokročilé možnosti tisku, jako je
kompletování, tvorba brožurek a tisk do
krajů, splní vaše náročné potřeby tisku.
Můžete přidat dokončovací zařízení pro
sešívání a děrování.

Je to jednoduché – laserová tiskárna
Phaser 5550 vám za vaše peníze nabídne
více než jakákoli jiná tiskárna v této třídě
a díky trvale nízkým provozním nákladům je
přívětivá i k vašemu konečnému zisku.

• Velkokapacitní spotřební materiál
prodlužuje dobu provozu bez přerušení
a oddělený tiskový válec a tonerová kazeta
umožňují optimální využití obou součástí.
• Můžete očekávat konzistentní,
bezproblémový provoz – u této tiskárny se
předpokládá selhání v průměru jednou za
500 000 výtisků.
• Získejte hodnotu ve všech oblastech díky
rozsáhlým možnostem nástrojů pro správu
tiskárny, až 1 GB paměti, jazyku Adobe®
PostScript® 3™ a dalším vlastnostem.
• Nástroj pro analýzu využití a funkce
účtování úloh vám umožní shromažďovat,
organizovat a analyzovat data o využití
pro lepší kontrolu nákladů.
• Standardní dvouletá záruka zajistí,
že stojíme za svým slibem špičkové
spolehlivosti a výkonu.

• Řešení problémů online s funkcí
PhaserSMART® poskytuje nepřetržitý
přístup k online znalostní bázi společnosti
Xerox, která umožňuje rychlá řešení
pro rychlý návrat k práci. Upozorňování
nástroje PrintingScout® navíc nabízí
okamžité zprávy přímo na vašem počítači,
pokud dojde k problémům s tiskem.

Stručná fakta
o tiskárně Phaser® 5550
• T isk rychlostí až 50 str./min
• Rozlišení 1200 x 1200 dpi
•V
 ýkonný 500MHz procesor
•V
 ysoká zátěž až 300 000 stran
měsíčně

• 2 56 MB paměti, rozšiřitelné
až na 1 GB

•V
 ýstup první stránky
za 6,5 sekundy

Tisk
A3

50

str./min

Š x H x V:
5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm

Phaser 5550 DT s podavačem
s kapacitou 1 000 listů

Rozsáhlé možnosti manipulace
s papírem a dokončovacího
zpracování
Více možností vstupu a výstupu pro
velkoobjemový tisk. Tiskněte na nejširší
škálu médií – od pohlednic po formát A3,
gramáže od 60 do 215 g/m2; obálky, štítky,
kartón a průhledné fólie.
Zjednodušené sledování využití
Účtovací funkce interního webového serveru
CentreWare IS jsou vhodné pro kontrolu rozpočtu,
urychlují a usnadňují sledování využití zařízení
a plánování budoucí potřeby doplnění
spotřebního materiálu
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Vstup papíru
1

Zásobník 1 s kapacitou 100 listů
(víceúčelový zásobník) pro zvláštní
tiskové úlohy

2

Duplexní jednotka (standardně
u konfigurací DN/DT)

3

 Dva zásobníky s kapacitou
500 listů (nastavitelné do formátu
297 x 432 mm)

4

 Sada podavačů s kapacitou
1 000 listů poskytuje další zásobníky
formátu A3 (standardně
u konfigurace DT)

5

Volitelný podavač s kapacitou
2 000 listů formátu A4 (vyžaduje
instalovaný podavač s kapacitou
1 000 listů)

6

Volitelný zásobník na obálky
(bez vyobrazení)

Připojení
7

Ethernet
 10/100/1000

(standardně u konfigurací N/DN/DT)

8

 Volitelná sada pro zvýšení
produktivity (obsahuje 40GB pevný
disk) poskytuje více tiskových funkcí

9

Volitelný bezdrátový síťový adaptér

Výstup papíru
10

 Výstupní zásobník s kapacitou
500 listů (výstup potištěnou stranou
dolů)

11

 Volitelný finišer s kapacitou
3 500 listů pro sešívání/děrování
(k dispozici je také výstupní
zásobník s kapacitou 3 500 listů)

Phaser® 5550
Černobílá laserová tiskárna

5550B

5550N

Rychlost
Měsíční zatížení

Až 300 000 stran/měsíčně

Manipulace s médii
Vstup papíru

5550NZ

Až 50 str./min (A4)

Standardně

Zásobník 1 (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm
Zásobník 2: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm
Zásobník 3: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Volitelně

Zásobník 4-5: 1 000 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm
Zásobník 6: 2 000 listů listů; formáty: A4
Zásobník na obálky: uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup papíru

Standardně
Volitelně

500 listů
Stohovač: s kapacitou 3 000 listů a horním zásobníkem na 500 listů
Finišer: výstupní zásobník na 3000 listů s horním zásobníkem na 500 listů, vícepolohové sešívání 50 listů a děrování (2/4 otvory)

Automatický oboustranný tisk

Volitelně

Tisk

6,5 vteřiny

Výstup první stránky
Rozlišení (max.)

1200 x 1200 dpi

Procesor

500 MHz

Paměť (stand./max.)

256 MB / 1 GB

Připojení

Paralelní port, USB 2.0

Funkce tiskárny

10/100/1000 Base-T Ethernet, paralelní port, USB 2.0

Adobe® PostScript® 3™, emulace PCL® 6 / PCL® 5e, přímý tisk z PDF (s volitelným pevným diskem)

PDL
Standardně

Inteligentní zásobníky, tisk brožurek, tisk do krajů, negativní obraz, zrcadlový obraz, změna měřítka, vodoznaky, automatické přizpůsobení velikosti,
uživatelské formáty, přední stránky, oddělovací stránky, kompletování v paměti RAM, tisk více stran na list, upozorňování na dokončení úlohy
Neuvádí se

Volitelně

Vzdálený tisk, účtování úloh

Sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk) umožňuje zabezpečený/kontrolní/uložený tisk, kompletování na pevném disku,
tisk z..., přímý tisk z PDF, rozšířené úložitě pro písma

Záruka
Správa zařízení*
Integrovaný webový server CentreWare®,
CentreWare Web®, brána Xerox NDPS, nástroj
pro analýzu využití zařízení Xerox, upozorňování
e-mailem MaiLinx, funkce upozorňování
PrintingScout®
(* není k dispozici u modelu 5550B)

Tiskové ovladače
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
Mac OS® X verze 10.3 nebo vyšší,
Novell Netware® 5.x/6.5 (pouze 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®
tiskové ovladače pro Windows 2000 nebo vyšší
Možnosti písem
139 písem PostScript®; 83 písem PCL®
Manipulace s médii
Zásobník 1, 3–6: 60–215 g/m2
Oboustranný tisk: 60–163 g/m2
Zásobník 2: 60–105 g/m2
Typy médií: kancelářský papír, obálky,
štítky, průhledné fólie, kartón

1
2

Dvouletá záruka
Provozní prostředí
Teplota: 5° - 32°C
Vlhkost: 15% - 85%
Akustický tlak: při tisku: 54 dB(A),
v režimu Standby: 22 dB(A)
Akustický výkon: při tisku: 7.19 B,
v režimu Standby: 5.0 B
Doba zahřívání (z úsporného režimu):
37 sekund
Vytištění první strany z režimu power save:
45 sekund
Elektrická energie
Napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba: při tisku: 900 W,
v režimu Standby: 105 W,
v režimu Power save: 11 W,
5550DN/DT: plní normu ENERGY STAR®
Rozměry (ŠxHxV)
5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Hmotnost: 41 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Hmotnost: 64 kg

Certifikáty
Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03,
1. vydání, FDA/CDRH – laserový produkt 1. třídy,
FCC část 15, třída A, Kanada ICES-003,
třída A, označení CE, Směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1,
1. vydání, EN 60825-1 – laserový produkt třídy
1, Směrnice EMC 2004/108/ES, EN 55022,
třída A, EN 55024, Směrnice RoHS 2002/95/ES,
Směrnice WEEE 2002/96/ES
Co je součástí dodávky
• Tiskárna Phaser 5550
• Tonerová kazeta (kapacita 35 000 stran)
• Zobrazovací válec (kapacita 60 000 stran)
• World kit (obsahuje disk CD se softwarem
a dokumentací, registrační kartu, brožuru se
záručními podmínkami)
• Napájecí kabel

Spotřební materiál
Tonerová kazeta: 35 000 stran1
Zobrazovací válec: 60 000 stran1 
Náplně do sešívačky (15 000)

106R01294
113R00670
008R12941

Položky pravidelné údržby:
Údržbová sada, 220V:
300 000 stran2 

109R00732

Volitelné příslušenství
Sada pro zvýšení produktivity
(obsahuje 40GB pevný disk)
Sada pro rozšíření z 5550B na N 
Duplexní jednotka
Podavač s kapacitou 1 000 listů
Podavač s kapacitou 2 000 listů
Výstupní zásobník s kapacitou
na 3500 listů s odsazováním
jednotlivých sad 
Finišer s kapacitou 3 500 listů 
Zásobník na obálky
Paměť Phaser 256 MB
Paměť Phaser 512 MB
Paměť Flash 32 MB
Bezdrátový síťový adaptér3

Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se bude lišít podle typu obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.
Průměrné strany. Deklarovaná výtěžnost je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4. Výtěžnost se budu lišit podle délky úlohy, formátu média a orientace tisku.
Není k dispozici pro model 5550B
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Více informací najdete
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