Phaser®
5550
tamanho A3
impressora a laser
preto e branco

Phaser 5550
Impressora a Laser
A solução ideal para alto
volume de impressão
®

Phaser 5550 Impressora a Laser
®

Imprima mais, imprima mais rápido. Produtiva, confiável, e entregue com recursos
de alta qualidade, a impressora a laser Phaser 5550 da Xerox proporciona desempenho
e qualidade para escritórios com exigências de impressão diversas e de alto volume.
Excelente produtividade

Operação inteligente, confiável

Valor total

Entre no mundo da velocidade com a Phaser
5550 — a impressora a laser de tamanho A3
que proporciona a última combinação de alto
desempenho e extraordinária qualidade
de impressão.

A impressora a laser Phaser 5550 é composta
de vários recursos de inteligência avançada que
simplificam a instalação e o uso diário.
E com componentes altamente duráveis, você
pode contar com a confiabilidade total e
produtividade no dia-a-dia.

É simples: A impressora a laser Phaser 5550
justifica seu investimento mais que nenhuma
outra impressora da sua categoria, e sempre com
os custos operacionais acessíveis que a mantém
amigável na primeira linha de negócios.

50
ppm

• Rápida impressão de até 50
ppm — para impressões de uma
ou duas faces — rapidamente
realiza até mesmo as impressões
mais exigentes.

• 1200 x 1200 dpi resolução de impressão e
a exclusiva tecnologia de toner EA-HG da
Xerox proporciona uma excepcional qualidade
de impressão sem diminuir o extraordinário
desempenho da impressora.
• Impressões complexas se tornaram agora
fáceis — até mesmo as impressões de múltiplas
páginas com gráficos, imagens e quadros —
graças a um potente processador de 500 MHz.
• Rápida impressão da primeira página em
até 6.5 segundos, sem nenhuma espera, até
mesmo em uma rede sobrecarregada.
• Tamanhos personalizadas de mídia com
os mais avançados recursos de impressão,
como alceamento, impressão de folhetos e
impressões de borda a borda que satisfazem
suas complexas necessidades de impressão.
Adicione um módulo de acabamento para
grampear e perfurar.

• Produz facilmente grandes volumes de
impresão graças ao potente ciclo produtivo de
300.000 páginas por mês.
• O recurso Xerox Installer instala
automaticamente e configura seu equipamento
para uma simples conexão em rede que
proporciona o funcionamento em minutos.
• Os dados confidenciais permanecem seguros
graças à compatibilidade incluída para 802.1x e
IPv6, os últimos protocolos de segurança de redes.
• A impressão em rede se tornou mais
fácil de gerenciar. Recursos úteis como o
servidor interno IS CentreWare permitem aos
usuários gerenciar o dispositivo desde seus
computadores, e alertas de e-mail notificam
aos administradores as ocorrências comuns,
tais como baixos níveis de toner, antes que
interfiram na produtividade.
• PhaserSMART® solução de problemas
on-line proporciona acesso diário à Base de
Conhecimentos da Xerox, proporcionando
rápidas soluções para voltar a impressão
imediatamente. Além disso, a notificação
PrintingScout® envia mensagens instantâneas
de pop-up direto ao seu computador, caso
apareça algum problema de impressão.

• Custo total de propriedade competitivo é
resultado da compra de uma impressora por um
preço econômico e o baixo custo por página.
• Consumíveis de longa duração reduzem
interrupções, e permitem o um uso otimizado
de cada componente, utilizando o cartucho de
toner e o unidade de imagem de impressão
separadamente.
• Você pode contar com um desempenho
consistente e livre de problemas de uma
impressora extremamente robusta, com o
extraordinário MPBF de 500.000 impressões.
• Obtenha o melhor valor em sua categoria
com recursos completos de gerenciamento
da impressora, até 1 GB de memória, Adobe®
PostScript® 3™, e mais.
• Os recursos de Análise de Uso e de
Contabilização lhe permitem recolher,
organizar e analisar os dados de uso para um
controle detalhado de custos..

Impressão

Phaser® 5550 - Fatos Rápidos
•
•
•
•

Imprima até 50 ppm
Verdadeira 1200 x 1200 dpi
Potente processador 500 MHz
Robustas 300.000
páginas/ciclo de produção por mês
• 256 MB de memória,
expansível para 1 GB
• Tempo de saída da primeira página
de 6.5 segundos

279 x 432 mm.
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L x P x A:
5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm
Phaser 5550 DT
com alimentador de 1.000 folhas

Opcionais para alimentação de
papel e módulos de acabamento
Opções múltiplas de entrada e saída para
impressões de alto volume. Imprima na mais
ampla variedade de mídias — desde cartões
postais até o tamanho A3, desde 60 gr/m2.
bond até 220 gr/m2. capas, envelopes, etiquetas,
cartolinas e transparências.

Acompanhamento de custos simplificado
Excelente para gerenciar orçamentos, recursos
úteis de controle do servidor web interno
CentreWare IS fazem que seja rápido e fácil
o acompanhamento do uso do dispositivo e
planejar as necessidades futuras de suprimentos.
7
8
9
10

11

2

1

1

3

Entrada de Papel
100 folhas Bandeja 1 (bandeja
multi-propósito) para impressões especiais
5

2 Módulo de impressão dupla face

automático (padrão nas configurações
DN/DT)

4

3 Duas bandejas de 500 folhas

(ajustável a 279 x 432 mm)
4 Alimentador de 1.000 folhas proporciona

duas bandejas adicionais de 279 x 432 mm
(padrão na configuração DT)
5 Alimentador de 2.000 folhas opcional

(216 x 279 mm) (requer alimentador de
1.000 folhas instalado)

6 Bandeja de envelopes opcional

(não se exibe)

Conectividade

Saída de Papel

7 Conectividade Ethernet 10/100/1000
(padrão nas configurações N/DN/DT)
8 Kit de Produtividade Opcional

(inclui disco rígido de 40 GB) proporciona
mais recursos de impressão

10 Bandeja de saída face-abaixo de 500 folhas
11 Módulo de acabamento de 3.500 folhas opcional

para grampear/perfurar (dispositivo para
empilhar de 3.500 folhas, também disponível)

9 Adaptador de Rede Sem Fio Opcional

Configurações da ImpressoraPhaser®

Opções

Phaser 5550B

Phaser 5550N

Phaser 5550DN

Phaser 5550DT

• 3- Bandejas,
capacidade para
1.100 folhas

5550B model plus:

5550B model plus:

5550B model plus:

• Kit de Produtividade
(inclui Disco Rígido de 40 GB)

• Ethernet
10/100/1000

• Ethernet
10/100/1000

• 10/100/1000 Ethernet

• Alimentador de 1.000 e 2.000 folhas

• Automática
impressão dupla face

• Dispositivo para empilhar de
3.500 folhas

• Alimentador de
1.000 folhas (capacidade
total de 2100 folhas)

• Módulo de acabamento de 3.500
folhas para
grampear/perfurar

• Conectividade
USB e Paralela

• Automática
impressão dupla face

• Adaptador de Rede Sem Fio
• Bandeja de envelopes

Phaser® 5550
impressora a Laser Preto e Branco

5550B

Velocidade

5550N
Até 50 ppm

Entrada de Papel

5550DT

Até 50 ppm uma face, 50 ppm dupla faces

Ciclo de Trabalho
Manuseio de Papel

5550DN

Até 300.000 páginas / mês

Padrão

Bandeja 1 (MPT): 100 folhas, Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 2: 500 folhas, Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 3: 500 folhas, Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Opcional

Padrão

Bandeja 4-5: Alimentador de 1.000 folhas, Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 6: Alimentador de 2.000 folhas, Medidas: 216 x 279 mm / A4
Bandeja de envelopes: Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Saída de Papel

Padrão
Opcional

500 folhas
Dispositivo para empilhar: Dispositivo para empilhar de 3.000 folhas com bandeja superior de 500 folhas
Módulo de acabamento: Módulo de acabamento de 3.000 folhas com bandeja superior de 500 folhas, grampeamento de posições múltiplas de 50 folhas e perfuradora para 3 ou 2/4 furos

Impressão dupla face automática

Opcional

Impressão

Tão rápido como 6.5 segundos

Tempo de impressão da primeira
página
Resolução (máx.)

Verdadeira 1200 x 1200 dpi

Processador

500 MHz

Memória (pad. / máx.)

256 MB / 1 GB

Conectividade

Paralela, USB 2.0

Linguagens de descrição de página
Recursos de impressão
Padrão

Ethernet 10/100/1000 Base-T, Paralela, USB 2.0
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emulation, Direct PDF (com disco rígido opcional)

Bandeja inteligente, Impressão de folhetos, Impressão de borda a borda, Imagem em negativo, Imagem em espelho, Escala, Marcas d'água,
Auto ajuste, Páginas de tamanhos personalizados, Capas, Páginas de separação, Alceamento em RAM, N-up, Notificação de impresão completa
NA

Opcional

Gerenciamento de Dispositivos*
CentreWare® Servidor Web IS incluído,
CentreWare® Gateway, Web, Xerox NDPS,
Ferramenta de Análise de Uso Xerox, e-mail MaiLinx
alertas, PrintingScout ® Notificação de Alertas,
PhaserSMART®
(*não disponível no modelo 5550B)

Drivers de impresão
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
Mac OS® versão X 10.3 ou superior, Novell Netware®
5.x/6.5 (NDPS somente), 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® Drivers da Impressora com
Windows 2000 ou superior
Suporte a fontes
139 PostScript® fontes; 83 PCL® fontes
Manuseio de mídia
Bandejas 1, 3–6: bond até capa / 60–215 gramas;
Saída dupla face: bond / 60–163 gramas,
Bandeja 2: bond até capa / 60–105 gramas; Tipos
de Médios: Papel comum, envelopes, etiquetas,
transparências, cartolina
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Padrão

Impressão remota, Apresentação de relatório

O Kit de Produtividade (inclui um Disco Rígido de 40 GB) permite a alceamento no disco rígido, Impressão Salva/Ensaio/Pessoal/Segura,
Imprima com, impressão PDF-direct, Armazenamento adicional de fontes/formulário

Ambiente Operacional
Temperatura: 5° a 32°C
Umidade: 15% a 85%
Pressão acústica: Impressão: 54 dB(A),
Estado de Espera: 22 dB(A)
Potência acústica: Impressão: 7.19 B,
Estado de Espera: 5.0 B
Tempo de aquecimento (desde o estado de baixo
consumo): Tão rápido como 37 segundos
FPOT desde o estado de baixo consumo: 45 segundos
Eletricidade
Energia: 110–127 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia: Impressão: 900 W,
Estado de Espera: 105 W,
Estado de baixo consumo: 11 W,
5550DN/DT: ENERGY STAR® qualificado
Dimensões (LxPxA)
5550B/N/DN: 640 x 525 x 19.6 mm
Peso: 41 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Peso: 64 kg

Certificações
Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Primeira
Edição, FDA/CDRH – Produto Laser Classe 1, FCC
Parte 15, Classe A, Canadá ICES-003, Classe A,
Marcado CE, Diretiva de Baixo Voltagem 2006/95/
EC, EN 60950-1, Primeira Edição, EN 60825-1 –
Produto Laser Classe 1, EMC Diretiva 2004/108/
EC, EN 55022, Classe A, EN 55024, RoHS Diretiva
2002/95/EC, WEEE Diretiva 2002/96/EC
O que é vem na caixa
• Impressora Phaser 5550
• Cartucho de Toner (com capacidade para 35.000
impressões)
• Cartucho tambor (com capacidade para 60.000
impressões)
• Kit World (inclui software e CD de documentação,
cartão de registro, folheto de garantia)
• Cabo de energia
Programa de Reciclagem de Suprimentos
Os produtos de consumo para a Phaser 5550 são
parte dos Suprimentos Green World Alliance (Aliança
Verde Mundial) da Xerox Programa de Reciclagem.
Para mais informação, por favor visite o site da Green
World Alliance em www.xerox.com/gwa

Suprimentos
Cartucho de Toner: 35.000 páginas1
Cartucho Tambor: 60.000 páginas1
Pacote de grampos (15.000)

106R01294
113R00670
008R12941

Itens de Manutenção de Rotina
Kit de Manutenção, 110V:
300.000 páginas2

109R00731

Opções
Kit de Produtividade
(inclui Disco Rígido de 40 GB)
Alimentador de 1.000 folhas
Alimentador de 2.000 folhas
Dispositivo para empilhar de 3.500
folhas com Compensação de Trabalho
Módulo de acabamento de 3.500 folhas
Bandeja de Envelopes
Memória Phaser de 250 MB
Memória Phaser de 512 MB
Memória Flash de 32 MB
Adaptador de Rede Sem Fio, 110V3

Página padrão promédio. Desempenho declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento variará dependendo da imagem, área coberta e modo de impressão.
Páginas aproximadamente. Desempenho declarado baseado no tamanho médio de trabalho de 3 páginas - carta / A4. O rendimento variará baseado no ciclo de execução da impresão, tamanho da mídia e orientação.
Não disponível na 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos os direitos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® e o desenho Esfera de Conectividade (Sphere of Connectivity) são marcas comerciais da XEROX CORPORATION
nos Estados Unidos e/ou outros paises. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos Estados Unidos. Como associada da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation tem determinado que esses produtos satisfazem as linhas guias de eficiência de energia
(5550DN/DT) da ENERGY STAR®. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos fabricantes. A informação do produto e/ou especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 5/08 610P729651
55ABR-01PB

097S03878
097S03716
097S03717
097S03719
097S03282
097S03286
097S03743
097S03635
097S03880
097S03740

Para mais informações, por favor entre em
contato com seu Representante de Vendas
Xerox ou visite o site www.xerox.com

