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Ισχυρή απόδοση
Εργαστείτε δυναμικά με τον Phaser 5550 – 
τον εκτυπωτή A3 που παρέχει τον υπέρτατο 
συνδυασμό κορυφαίας απόδοσης και 
εντυπωσιακής ποιότητας εκτύπωσης.  

•	Γρήγορη εκτύπωση μέχρι 
50 σελ./λεπτό. Χειρίζεται 
γρήγορα ακόμα και τους 
πιο απαιτητικούς φόρτους 
εργασίας, για εκτύπωση 
μονής και διπλής όψης.

•	Πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 
dpi. Η υψηλή ανάλυση εκτύπωσης με 
την αποκλειστική τεχνολογία γραφίτη 
EA-HG της Xerox εξασφαλίζουν αντίτυπα 
καταπληκτικής ποιότητας, χωρίς να 
υποβαθμίζεται η καταπληκτική απόδοση 
του εκτυπωτή.

•	Οι περίπλοκες εργασίες εκτύπωσης 
είναι πλέον πιο εύκολες. Περιλαμβάνει 
πολυσέλιδες εργασίες με γραφικά, εικόνες 
και γραφήματα – χάρη σε έναν ισχυρό 
επεξεργαστή 500 MHz. 

•	Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας  
6,5 δευτερόλεπτων. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν χρειάζεται να περιμένετε, ακόμα και 
όταν το δίκτυο είναι απασχολημένο.

•	Εξειδικευμένα μεγέθη υλικών και 
επιπλέον εξελιγμένες δυνατότητες 
εκτύπωσης. Η σελιδοποίηση, η 
δημιουργία φυλλαδίων και η εκτύπωση 
χωρίς περιθώρια αποτελούν στάνταρ 
δυνατότητες που θα σας βοηθήσουν να 
διεκπεραιώνετε πιο εύκολα περίπλοκες 
εκτυπωτικές ανάγκες. Προσθέστε έναν 
finisher για συρραφή και διάτρηση.

Έξυπνη, αξιόπιστη λειτουργία 
Ο εκτυπωτής Phaser 5550 διατίθεται με 
έξυπνες δυνατότητες αιχμής που απλοποιούν 
την εγκατάσταση και την καθημερινή χρήση. 
Καθώς ενσωματώνει ανθεκτικά εξαρτήματα, 
μπορείτε να βασίζεστε σε ολική αξιοπιστία 
κάθε εργάσιμη ημέρα. 

•	Εύκολη παραγωγή μεγάλων όγκων 
εργασίας. Με ισχυρό μηνιαία φόρτο 
εργασίας των 300.000 σελίδων, χειρίζεται 
με ευκολία τις εργασίες εκτύπωσης.  

•	Xerox® Installer. Εγκαθιστά αυτόματα και 
ρυθμίζει τις παραμέτρους του εκτυπωτή 
για εύκολη σύνδεση στο δίκτυο, ώστε να 
ξεκινήσετε την εργασία μέσα σε λίγα λεπτά.

•	Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν 
ασφαλή. Με ενσωματωμένη υποστήριξη 
για τα 802.1x και IPv6, τα πιο πρόσφατα 
πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύου.

•	Η διαχείριση της δικτυακής εκτύπωσης 
είναι πλέον ευκολότερη. Οι χρήσιμες 
δυνατότητες, όπως ο εσωτερικός web 
server Xerox® CentreWare® IS, επιτρέπουν 
στους χρήστες να διαχειρίζονται τη 
συσκευή από τους υπολογιστές τους 
ενώ οι ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ειδοποιούν τους 
διαχειριστές για συνήθη προβλήματα, 
όπως χαμηλή στάθμη γραφίτη, πριν 
επηρεάσουν την εργασία.

•	Ηλεκτρονική αντιμετώπιση 
προβλημάτων Xerox® PhaserSMART®. 
Παρέχει πρόσβαση όλο το 24ωρο, κάθε 
ημέρα, στην ηλεκτρονική γνωσιακή βάση 
της Xerox®, για γρήγορες λύσεις, ώστε 
να επιστρέψετε στην εργασία σας το 
συντομότερο δυνατό. Επίσης, το σύστημα 
Xerox® PrintingScout® παρέχει άμεσα, 

αναδυόμενα μηνύματα, απευθείας στην 
επιφάνεια εργασίας σας σε περίπτωση 
που προκύψουν προβλήματα με την 
εκτύπωση.

Αξία με κάθε λειτουργία
Είναι απλό: Ο εκτυπωτής Phaser 5550 
παρέχει περισσότερα για τα χρήματά σας 
από κάθε άλλον εκτυπωτή στην κατηγορία 
του, ενώ με το χαμηλό κόστος λειτουργίας 
παραμένει οικονομικός.

•	Ανταγωνιστικό συνολικό κόστος 
κατοχής. Οφείλεται στην προσιτή τιμή 
αγοράς του εκτυπωτή και το χαμηλό 
κόστος ανά σελίδα.

•	Αναλώσιμα διαρκείας. Ο μεγαλύτερος 
χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας και ο 
διαχωρισμός του τυμπάνου εκτύπωσης 
από την κασέτα γραφίτη επιτρέπουν 
τη βελτιστοποιημένη χρήση κάθε 
συστατικού. 

•	Σταθερή απόδοση χωρίς προβλήματα. 
Πρόκειται για έναν εκτυπωτή με 
αναμενόμενη συχνότητα αποτυχίας μόλις 
μία φορά κάθε 500.000 αντίτυπα.

•	Συνολική αξία. Διατίθεται με εκτεταμένα 
εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή, μνήμη 
μέχρι 1 GB, Adobe® PostScript® 3™ και 
άλλα πολλά.

•	Εργαλείο ανάλυσης χρήσης και 
λογιστικά. Για να συλλέγετε, να 
οργανώνετε και να αναλύετε τα δεδομένα 
χρήσης, για πιο στενό έλεγχο του κόστους.

•	Στάνταρ εγγύηση ενός έτους. Παρέχει 
τη σιγουριά ότι θα εκπληρώσουμε την 
υπόσχεσή μας για εξαιρετική αξιοπιστία 
και απόδοση.

Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 5550
Εκτυπώστε περισσότερα, εκτυπώστε πιο γρήγορα. Καθώς είναι παραγωγικός, 
αξιόπιστος και διαθέτει διάφορα στοιχεία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση, ο εκτυπωτής 
Xerox® Phaser 5550 αποδίδει τα μέγιστα σε κάθε γραφείο που αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα υψηλών εκτυπωτικών απαιτήσεων για διαφορετικές εφαρμογές.

Σύντομα στοιχεία για τον 
Phaser 5550
•	 Εκτύπωση	μέχρι	50	σελ./λεπτό
•	 Πραγματική	ανάλυση	 

1200 x 1200 dpi
•	 Ισχυρός	επεξεργαστής	500	MHz
•	 	Ανθεκτικός	φόρτος	εργασίας	

300.000	σελίδες/μήνα
•	 Μνήμη	256	MB,	επεκτάσιμη	στο	

1	GB
•	 Εμφάνιση	πρώτης	σελίδας	σε	 

6,5	δευτερόλεπτα

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

50 
σελ./

λεπτό

Phaser 5550 DT με τροφοδότη 
1.000 φύλλων

Εκτύπωση

A3

σελ./λεπτό50
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Απλή παρακολούθηση της χρήσης

Εξαιρετικός για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, 
ο εσωτερικός web server Xerox® CentreWare® 
IS περιλαμβάνει δυνατότητες λογιστικών για 
γρήγορη και εύκολη παρακολούθηση της χρήσης 
της συσκευής και τον προγραμματισμό των 
μελλοντικών αναγκών σε αναλώσιμα.

Τροφοδότηση χαρτιού

1  Δίσκος 1 - 100 φύλλων (δίσκος 
διαφορετικών μεγεθών) για 
εξειδικευμένες εργασίες εκτύπωσης

2  Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης 
διπλής όψης (στάνταρ με τις συνθέσεις 
DN/DT/DX)

3  Δύο δίσκοι των 500 φύλλων (ρύθμιση 
στα	297	x	432	mm)	

4  Ο τροφοδότης 1.000 φύλλων παρέχει 
δύο πρόσθετους δίσκους A3 (στάνταρ 
στη	σύνθεση	DT/DX)

5  Προαιρετικός	τροφοδότης	2.000	
φύλλων	(A4)	(απαιτεί	εγκατεστημένο	
τροφοδότη των 1.000 φύλλων)* 

6  Προαιρετικός	δίσκος	φακέλων	(δεν	
εμφανίζεται)

Συνδεσιμότητα

7  Συνδεσιμότητα	10/100/1000	Ethernet	
(στάνταρ	στις	συνθέσεις	N/DN/DT/DX)	

8  Το προαιρετικό κιτ παραγωγικότητας 
(περιλαμβάνει	σκληρό	δίσκο	40	GB)	
παρέχει περισσότερες δυνατότητες 
εκτύπωσης*

9  Προαιρετικός	προσαρμογέας	
ασύρματου δικτύου

Έξοδος χαρτιού

10  Δίσκος εξόδου 500 φύλλων με την 
εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω

11  Προαιρετικό	finisher	3.500	φύλλων	για	
συρραφή/διάτρηση	(διατίθεται	επίσης	
στοιβακτής 3.500 φύλλων)*

Εκτεταμένες δυνατότητες 
χειρισμού χαρτιού και 
τελικής επεξεργασίας
Πολλές επιλογές εισόδου και εξόδου 
για εκτύπωση υψηλού όγκου. 
Εκτυπώστε σε μεγάλη σειρά υλικών 
– από καρτ ποστάλ μέχρι A3, βάρους 
μεταξύ 60 έως 215 gsm, φακέλους, 
ετικέτες, κάρτες και διαφάνειες.

Xerox® Συνθέσεις του εκτυπωτή Phaser® 5550 Επιλογές

Phaser 5550B

•	 3	δίσκοι,	
χωρητικότητα 1.100 
φύλλα

•	 Συνδεσιμότητα	USB	
και παράλληλη

Phaser 5550N

Όπως το μοντέλο 
5550B και επιπλέον:
•	 10/100/1000	

Ethernet

Phaser 5550DN

Όπως το μοντέλο 
5550B και επιπλέον:
•	 10/100/1000	Ethernet	
•	 Αυτόματη	εκτύπωση	

διπλής όψης

Phaser 5550DT

Όπως το μοντέλο 
5550B και επιπλέον:
•	 10/100/1000	Ethernet	
•	 Αυτόματη	εκτύπωση	

διπλής όψης 
•	 Τροφοδότης	1.000	

φύλλων (συνολική 
χωρητικότητα 2.100 
φύλλων)

Phaser 5550DX

Όπως το μοντέλο 5550B και 
επιπλέον:
•	 10/100/1000	Ethernet
•	 Αυτόματη	εκτύπωση	διπλής	

όψης
•	 Τροφοδότης	1.000	φύλλων	
•	 Κιτ	παραγωγικότητας	(περιλαμ-

βάνει	σκληρό	δίσκο	40	GB)
•	 Τροφοδότης	2.000	φύλλων	

(συνολική χωρητικότητα  
4.100	φύλλων)

•	 Finisher	3.500	φύλλων	

•	 Δίσκος	φακέλων
•	 Kt	παραγωγικότητας	
•	 Τροφοδότης	1000	και	

2000 φύλλων 
•	 Στοιβακτής	3.500	

φύλλων
•	 Finisher	3500	φύλλων	

για συρραφή και 
διάτρηση

•	 Προσαρμογέας	
ασύρματου δικτύου

* Στάνταρ στο DX
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Xerox® Phaser® 5550

 5550B 5550N 5550DN 5550DT 5550DX

Ταχύτητα Μέχρι	50	σελ./λεπτό	(A4) Μέχρι	50	σελ./λεπτό	μίας	όψης,	50	είδωλα/λεπτό	διπλής	όψης	(A4)

Φόρτος εργασίας Μέχρι	300.000	σελίδες/μήνα

Χειρισμός χαρτιού
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ

Δίσκος 1 (MPT): 100	φύλλα.	Εξειδικευμένα	μεγέθη:	89	x	98	mm	έως	297	x	432	mm

Δίσκος 2: 500	φύλλα.	Εξειδικευμένα	μεγέθη:	140	x	182	mm	έως	297	x	432	mm

Δίσκος 3: 500	φύλλα.	Εξειδικευμένα	μεγέθη:	140	x	182	mm	έως	297	x	432	mm

	 Προαιρετικά Δίσκος 4-5: 1.000	φύλλα.	Εξειδικευμένα	μεγέθη:	140	x	182	mm	έως	297	x	432	mm Στάνταρ

Δίσκος 6:	τροφοδότης	2.000	φύλλων.	Μεγέθη:	A4 Στάνταρ

Δίσκος φακέλων:	Εξειδικευμένα	μεγέθη:	98	x	148	mm	έως	162	x	241	mm

Έξοδος χαρτιού Στάνταρ

	 Προαιρετικά

500 φύλλα

Στοιβακτής: στοιβακτής 3.000 φύλλων με πάνω δίσκο 500 φύλλων Δ/Δ

Finisher: στοιβακτής 3.000 φύλλων με πάνω δίσκο 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 
2/4	οπών

Στάνταρ

Αυτόματη	εκτύπωση	διπλής	όψης Προαιρετικά Στάνταρ

Εκτύπωση 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις	6,5	δευτερόλεπτα

Ανάλυση	(μέγ.) Πραγματική	ανάλυση	1200	x	1200	dpi

Επεξεργαστής 500	MHz

Μνήμη	(στάνταρ	/	μέγ.) 256	MB	/	1	GB

Συνδεσιμότητα Παράλληλη,	USB	2.0 10/100/1000	Base-T	Ethernet,	παράλληλη,	USB	2.0

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PostScript® 3™, προσομοίωση PCL®	6	/	PCL®	5e,	Direct	PDF	(με	μνήμη	512	MB	και	προαιρετικό	σκληρό	δίσκο)

Λειτουργίες εκτύπωσης Στάνταρ Έξυπνοι δίσκοι, εκτύπωση φυλλαδίων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, αρνητικό είδωλο, αντικατοπτρισμένο είδωλο, κλιμάκωση, υδατογραφήματα, αυτόματη 
προσαρμογή,	σελίδες	εξειδικευμένου	μεγέθους,	εξώφυλλα,	διαχωριστικά,	μνήμη	RAM	για	σελιδοποίηση,	N-up,	ειδοποίηση	ολοκλήρωσης	της	εργασίας

Δ/Δ Απομακρυσμένη	εκτύπωση,	λογιστικά	εργασιών

	 Προαιρετικά Με	το	κιτ	παραγωγικότητας	(περιλαμβάνει	σκληρό	δίσκο	των	40	GB)	είναι	δυνατή	η	ασφαλής	εκτύπωση/	εκτύπωση	
δοκιμίου/	προσωπική	εκτύπωση/	αποθηκευμένη	εκτύπωση,	σελιδοποίηση	από	σκληρό	δίσκο,	εκτύπωση	με,	

εκτύπωση	απευθείας	σε	PDF,	επέκταση	αποθήκευσης	γραμματοσειρών/φορμών
Στάνταρ

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Διαχείριση συσκευής*
Ενσωματωμένος Web Server Xerox® 

CentreWare® IS, CentreWare® Web, Xerox® 
NDPS Gateway, Xerox®	Usage	Analysis	Tool,	
ειδοποίηση	μέσω	e-mail	MaiLinx,	σύστημα	
ενημέρωσης Xerox® PrintingScout®, Xerox® 

PhaserSMART®

(*	δεν	διατίθεται	με	το	μοντέλο	5550B)

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή 
Windows®	2000/XP/2003	Server,	Vista,	Mac	
OS®	X	έκδοση	10.3	ή	νεώτερες,	Novell	Netware® 
5.x/6.5	(NDPS	μόνο),	Linux	Red	Hat®,	Fedora™ 
Core	5,	SUSE	10.0,	 
Unix:	Sun	Microsystems	Solaris™	9/10,	IBM	AIX® 
5.1,	HP-UX	11.0/11i,	προγράμματα	οδήγησης	
εκτυπωτή	Xerox	Walk-Up® με Windows 2000 ή 
νεώτερες εκδόσεις
Δυνατότητες γραμματοσειρών 
139	γραμματοσειρές	PostScript®,	83	
γραμματοσειρές PCL® 
Χειρισμός μέσων
Δίσκοι	1,	3–6:	60–215	gsm
Αντίτυπα	διπλής	όψης:	60–163	gsm	
Δίσκος	2:	60–105	gsm	
Τύποι	υλικού:	Απλό	χαρτί,	φάκελοι,	ετικέτες,	
διαφάνειες, χαρτόνι

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: 5° έως 32°C 
Υγρασία:	15%	έως	85%	
Πίεση	ήχου:	Εκτύπωση:	54	dB(A).
Σε	αναμονή:	22	dB(A)	
Ισχύς	ήχου:	Εκτύπωση:	7,19	B.	
Σε	αναμονή:	5,0	B
Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας):
Μόλις	37	δευτερόλεπτα
Ελάχιστος χρόνος εμφάνισης πρώτης 
σελίδας από κατάσταση εξοικονόμησης 
ενέργειας:	45	δευτ/τα
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς:	220–240	VAC,	50/60	Hz
Κατανάλωση	ισχύος:	Εκτύπωση:	900	W.	
Σε αναμονή: 105 W. Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας: 11 W.
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
5550B/N/DN:	640	x	525	x	498	mm	
Βάρος:	44.1	kg
5550DT:	640	x	525	x	778	mm	
Βάρος:	64	kg

Πιστοποιήσεις 
Καταχωρημένος	κατά	UL	60950-1/CSA	60950-
1-03,	1η	Έκδοση,	FDA/CDRH	–	Προϊόν	Laser	
Class	1,	FCC	Part	15,	Class	A,	ICES-003	για	
Καναδά,	Class	A,	σήμανση	CE,	Οδηγία	χαμηλής	
τάσης		2006/95/ΕΚ,	EN	60950-1,	1η	Έκδοση,	
EN	60825-1	–	Προϊόν	Laser	Class	1,	Οδηγία	
EMC	2004/108/ΕΚ,	EN	55022,	Class	A,	EN	
55024,	Οδηγία	RoHS	2002/95/ΕΚ,	Οδηγία	WEEE	
2002/96/ΕΚ

Περιεχόμενα συσκευασίας
•		Εκτυπωτής	Phaser	5550
•		Κασέτα	γραφίτη	(ικανότητα	εκτύπωσης	

35.000 σελίδων)
•		Κασέτα	τυμπάνου	(ικανότητα	εκτύπωσης	

60.000	σελίδων)
•		World	Kit	(περιλαμβάνει	CD	λογισμικού	

και τεκμηρίωσης, κάρτα εγγραφής, έντυπο 
εγγύησης)

•		Καλώδιο	τροφοδοσίας
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων
Τα αναλώσιμα για τον Phaser 5550 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης 
αναλωσίμων	Xerox	Green	World	Alliance	
Supplies	Recycling	Program.	

Αναλώσιμα
Κασέτα γραφίτη: 35.000 σελίδες1		 106R01294
Κασέτα τυμπάνου:  
60.000	σελίδες1		 113R00670
Κασέτα συνδετήρων  
συρραπτικού	(15.000)	 008R12941
Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Κιτ	συντήρησης,	220V:	
300.000 σελίδες2		 109R00732
Επιλογές
Κιτ παραγωγικότητας 
(περιλαμβάνει σκληρό  
δίσκο	40	GB)			 097S03878
Κιτ	αναβάθμισης	5550B	σε	N	 097S03879
Μονάδα	διπλής	όψης	 097S03220
Τροφοδότης	1.000	φύλλων				 097S03716
Τροφοδότης	2.000	φύλλων			 097S03717
Στοιβακτής 3.500 φύλλων  
με	μετατόπιση	εργασίας	 097S03719
Finisher	3.500	φύλλων			 097S03720
Δίσκος	φακέλων		 097S03286
Μνήμη	Phaser	256	MB				 097S03743
Μνήμη	Phaser	512	MB				 097S03635
Μνήμη	Flash	32	MB			 097S03880
Προσαρμογέας	ασύρματου	δικτύου3:
-	Προσαρμογέας	τροφοδοτικού	 
		για	Ευρώπη	 097S03741

1    Μέση	απόδοση	τυπικών	σελίδων.	Δηλωμένη	απόδοση	σύμφωνα	με	ISO/IEC	19752.	Η	απόδοση	διαφέρει	ανάλογα	με	την	εικόνα,	την	περιοχή	κάλυψης	και	την	κατάσταση	
εκτύπωσης.

2    Σελίδες	κατά	προσέγγιση.	Δηλωμένη	απόδοση	με	βάση	μέσο	μέγεθος	εργασίας	3	σελίδων	A4.	Η	απόδοση	διαφέρει	ανάλογα	με	τη	διάρκεια	της	εργασίας,	το	μέγεθος	των	υλικών	
και τον προσανατολισμό. 

3    Δεν	διατίθεται	για	το	μοντέλο	5550B.
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