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O melhor em produtividade
Actualize-se com a Phaser 5550 – a 
impressora A3 que oferece a melhor 
combinação possível entre a máxima 
performance e uma qualidade de impressão 
impressionante.  

•	Impressão rápida até às 
50 ppm. Até os trabalhos de 
impressão mais exigentes, 
tanto a nível de impressão de 
um lado apenas, como 

  de impressão em frente e verso, são 
despachados rapidamente.

•	1200 x 1200 dpi. A elevada resolução de 
impressão e a a tecnologia de toner Xerox 
EA-HG proporcionam uma qualidade 
de impressão excepcional sem reduzir a 
performance fora de série da impressora.

•	Os trabalhos complexos são impressos 
com facilidade. Inclui trabalhos de várias 
páginas com gráficos, imagens e tabelas, 
graças ao potente processador a 500 MHz. 

•	Tempo de saída da primeira página 
de 6,5 segundos. O que significa o fim 
dos tempos de espera, mesmo que o 
equipamento esteja ligado a uma rede 
com muito tráfego.

•	Formatos de suportes personalizados 
e funções de impressão avançadas. 
Separação, criação de booklets e 
impressão margem a margem são 
funcionalidades standard que o ajudam a 
satisfazer as suas complexas necessidades 
de impressão. Adicione um finalizador para 
agrafar e furar.

Operação inteligente e fiável 
A impressora Phaser 5550 vem equipada 
com múltiplas e inteligentes funcionalidades 
inovadoras e inteligentes que simplificam 
a instalação e a utilização no dia-a-dia. 
Completa com componentes de alta 
durabilidade, pode contar com uma 
fiabilidade total, dia após dia. 

•	Criação fácil de grandes volumes de 
impressão. Um ciclo de trabalho de  
300.000 páginas por mês dá conta da 
carga de impressão com facilidade.  

•	Xerox® Installer. Instala e configura auto-
maticamente a sua impressora para uma 
ligação facilitada à rede, permitindo-lhe 
começar a trabalhar em poucos minutos.

•	Os dados privados permanecem em 
segurança. Graças ao suporte integrado 
para 802.1x e IPv6, os mais recentes 
protocolos de segurança de rede.

•	A impressão em rede nunca foi mais 
fácil de gerir. Funcionalidades úteis 
como o servidor Web integrado Xerox® 

CentreWare® IS permite aos utilizadores 
a gestão do equipamento a partir dos 
seus computadores, e os avisos de correio 
electrónico informam os administradores 
em caso de ocorrências comuns, tais como 
baixos níveis de toner, antes de poderem 
afectar a produtividade.

•	Resolução de problemas online Xerox® 

Phaser Smart®. Disponibiliza um acesso 
vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana, à Xerox® Knowledge Base online, 
proporcionando soluções rápidas para que 
possa retomar o trabalho rapidamente. 
Para além disto, a notificação Xerox® 

PrintingScout® disponibiliza mensagens 
instantâneas no computador do utilizador 
em caso de problemas com a impressão.

Valor a toda a prova
É simples: A impressora Phaser 5550 tem 
uma relação custo-benefício superior à de 
qualquer outra impressora da sua classe, e 
os custos de operação regularmente baixos 
permitem-lhe contribuir verdadeiramente 
para os bons resultados da sua empresa.

•	O nosso custo total de exploração 
competitivo. Deriva do preço de aquisição 
da impressora acessível e de um baixo 
custo por página.

•	Consumíveis de elevada duração. 
Aumentam o tempo de funcionamento, 
e o tambor de impressão e o cartucho 
de toner separados possibilitam 
uma utilização optimizada de cada 
componente. 

•	Valor em todas as tarefas. Disponível 
com uma alargada série de ferramentas 
de gestão de impressão, até um 1 GB de 
memória, Adobe® PostScript® 3™ entre 
outros.

•	A Ferramenta de Análise de Utilização e 
a função de Contabilização de Trabalhos. 
Permite-lhe recolher, organizar e analizar 
dados de utilização para um controlo dos 
gastos mais apertado.

•	Garantia standard de um ano. Garante 
que cumprimos a nossa promessa de 
performance e fiabilidade fora de série.

Impressora Xerox® Phaser® 5550
Imprima mais, e mais rápido. Produtiva, fiável e de valor elevado, a impressora 
Phaser 5550 da Xerox® é sinónimo de muito trabalho para qualquer escritório 
com necessidades de impressão diversas e de volume elevado.

Características gerais da 
Phaser 5550
•	 Impressão	até	50	ppm
•	 1200	x	1200	dpi
•	 Potente	processador	a	500	MHz
•	 	Ciclo	de	trabalho	de	300.000	

páginas por mês
•	 Memória	de	256	MB	(expansível	

até	1	GB)
•	 Tempo	de	saída	da	primeira	

página	de	6,5	segundos

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

50 
ppm

Phaser 5550 DT com alimentador 
para 1.000 folhas

Impressão

A3

ppm50
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Registo de utilização simplificado

Excelente para a gestão de orçamentos, as úteis 
funcionalidades	de	contabilização	do	servidor	
web interno Xerox®	CentreWare® IS facilitam o 
acompanhamento	da	utilização	do	equipamento	
e o planeamento antecipado das necessidades de 
futuras	de	consumíveis.

Entrada de papel

1  Bandeja	1	de	100	folhas	(bandeja	
multi-funções)	para	trabalhos	
especializados

2  Módulo	de	impressão	automática	
frente	e	verso	(standard	nas	
configurações	DN,	DT	e	DX)

3  Duas	bandejas	de	500	folhas	
(ajustável	até	297	x	432	mm)	

4  O	alimentador	de	1.000	folhas	
disponibiliza	duas	bandejas	A3	
adicionais	(standard	nas	configurações	
DT/DX)

5  Alimentador	opcional	de	2.000	folhas	
(A4)	(necessita	de	ter	o	alimentador	de	
1.000	folhas	instalado)*	

6  Bandeja	para	envelopes	opcional	(não	
ilustrada)

Conectividade

7  Conectividade	10/100/1000	Ethernet	
(standard	nas	configurações	N/DN/ 
DT/DX)	

8  Kit	de	Produtividade	Opcional	(inclui	um	
disco	rígido	de	40	GB)	disponibiliza	mais	
funcionalidades	de	impressão*

9  Adaptador de Redes sem fios opcional

Saída de papel

10  Bandeja	para	500	folhas	com	face	impressa	
para baixo

11  Finalizador	de	3.500	folhas	opcional	para	
agrafar/furar	(também	está	disponível	um	
empilhador	para	3.500	folhas)*

Amplas capacidades de 
alimentação de papel e 
finalização
Múltiplas opções de entrada e de saída 
para impressões de volume elevado. 
Imprima na mais ampla variedade de 
suportes – desde postais até formato A3 
de 60 a 215 g/m2; envelopes, etiquetas, 
cartolinas / cartões e transparências.

Xerox® Configurações da impressora Phaser® 5550 Opções

Phaser 5550B

•	 3	Bandejas,	
capacidade	1.100	
folhas

•	 Conectividade	através	
de	USB	e	porta	
paralela

Phaser 5550N

Modelo 5550B mais:
•	 10/100/1000	

Ethernet

Phaser 5550DN

Modelo 5550B mais:
•	 10/100/1000	Ethernet	
•	 Impressão	automática	

frente e verso.

Phaser 5550DT

Modelo 5550B mais:
•	 10/100/1000	Ethernet	
•	 Impressão	automática	

frente e verso. 
•	 Alimentador	de	1.000	

folhas	(capacidade	
total	de	2.100	folhas)

Phaser 5550DX

Modelo 5550B mais:
•	 10/100/1000	Ethernet
•	 Impressão	automática	frente	e	

verso.
•	 Alimentador	para	1.000	folhas
•	 Kit	de	Produtividade	(inclui	

Disco	Rígido	de	40	GB)
•	 Alimentador	de	2.000	folhas	

(capacidade	total	de	4.100	
folhas)

•	 Finalizador	para	3.500	folhas

•	 Bandeja	para	
Envelopes

•	 Kit	de	Produtividade
•	 Alimentadores	para	

1.000	e	2.000	folhas	
•	 Empilhador	para	

3.500 folhas
•	 Finalizador	para	

3.500 folhas com 
agrafamento/
perfuração

•	 Adaptador	de	rede	
sem-fios

*	Standard	na	configuração	DX
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Xerox® Phaser® 5550

 5550B 5550N 5550DN 5550DT 5550DX

Velocidade Até	50	ppm	(A4) Até	50	ppm	só	de	um	lado,	50	ipm	frente	e	verso	(A4)

Ciclo de trabalho Até	300.000	páginas	/	mês

Alimentação de papel
Entrada de papel Standard

Bandeja 1 (MPT):	100	folhas;	Formatos	personalizados:	de	89	x	98	mm	a	297	x	432	mm

Bandeja 2:	500	folhas;	Formatos	personalizados:	de	140	x	182	mm	a	297	x	432	mm

Bandeja 3:	500	folhas;	Formatos	personalizados:	de	140	x	182	mm	a	297	x	432	mm

 Opcional Bandeja 4-5:	Alimentador	de	1.000	folhas;	Formatos	personalizados:	de	140	x	182	mm	
a	297	x	432	mm

Standard

Bandeja 6:	Alimentador	de	2.000	folhas;	Formatos:	A4 Standard

Bandeja para Envelopes:	Formatos	personalizados:	de	98	x	148	mm	a	162	x	241	mm

Saída	de	Papel	 Standard

 Opcional

500 folhas

Empilhador:	Empilhador	de	3.000	folhas	com	bandeja	superior	de	500	folhas N/D

Finalizador:	Empilhador	de	3.000	folhas	com	bandeja	superior	de	500	folhas,	agrafa	até	50	folhas	em	várias	posições	
e fura

Standard

Impressão automática frente e verso. Opcional Standard

Impressão 
Tempo	de	saída	da	primeira	página Apenas	6,5	segundos

Resolução	(máx.) 1200	x	1200	dpi

Processador 500	Mhz

Memória	(std/máx) 256	MB	/	1	GB

Conectividade Porta	paralela,	USB	2.0 10/100/1000	Base-T	Ethernet,	Porta	paralela,	USB	2.0

Linguagens de descrição da página Adobe® PostScript®	3™,	emulação	PCL®	6	/	PCL®	5e,	Direct	PDF	(com	memória	de	512	MB	e	disco	rígido	opcional)

Características	de	 
Impressão Standard

Bandejas	inteligentes,	Impressão	de	booklets,	Impressão	margem	a	margem,	Imagem	negativa,	Imagem	espelho,	“Scaling”,	Marcas	de	água,	Enquadramento	
auto,	Páginas	de	formato	personalizado,	Capas,	Separadores,	Separação	RAM,	Várias	páginas	numa	folha,	Notificação	de	conclusão	de	trabalhos

ND Impressão	remota,	Contabilização	de	trabalhos

 Opcional Kit	de	Produtividade	(inclui	um	Disco	Rígido	de	40	GB)	permite	a	impressão	de	Provas/Segura/Pessoal/Gravada,	 
Separação	em	Disco	Rígido,	Impressão	com,	impressão	directa	para	PDF,	Amplo	armazenamento	de	fontes	e	formulários Standard

Garantia Garantia	de	um	ano	no	local*

*	Equipamentos	adquiridos	ao	abrigo	de	um	contrato	de	assistência	“PagePack”	não	possuem	garantia.	Consulte	o	seu	contrato	de	assistência	técnica	para	obter	detalhes	completos	sobre	o	seu	pacote	de	assistência	melhorado.

Gestão do Equipamento*
Servidor	Web	Integrado	IS	Xerox® CentreWare®, 
CentreWare®	Web,	Xerox	NDPS	Gateway,	
Ferramenta	de	Análise	de	Utilização	Xerox®, 
avisos	por	correio	electrónico	MaiLinx,	Alertas	
Xerox® PrintingScout®, Xerox® PhaserSMART®

(*	indisponível	no	modelo	5550Bl)

Drivers da impressora 
Windows®	2000/XP/2003	Server,	Vista,	Mac	
OS®	X	versão	10.3	ou	superior,	Novell	Netware® 
5,x/6.5	(NDPS	apenas),	Linux	Red	Hat®, Fedora™ 
Core	5,	SUSE	10.0,	 
Unix:	Sun	Microsystems	Solaris™	9/10,	IBM	AIX® 
5.1,	HP-UX	11.0/11i,	Drivers	de	Impressora	Xerox	
Walk-Up®	com	o	Windows	2000	ou	superior
Fontes suportadas
139	fontes	PostScript®;	83	fontes	PCL®

Alimentação de suportes
Bandejas	1,	3–6:	60	–	215	g/m2

Saída	frente	e	verso:	60	–	163	g/m2 
Bandeja	2:	60	–	105	g/m2 
Tipos	de	suporte:	Papel	comum,	envelopes,	
etiquetas,	transparências,	cartolinas/cartolina

Ambiente de funcionamento
Temperatura:	5°	a	32°C	
Humidade:	15%	a	85%	
Pressão	sonora:	Em	impressão:	54	dB(A),
Em	espera:	22	dB(A)	
Potência	Sonora:	Em	impressão:	7,19	B,	
Em	espera:	5,0B
Tempo	de	aquecimento	(desde	modo	de	
poupança	de	energia):
Apenas	37	segundos
Tempo	de	saída	da	primeira	página	desde	o	
modo	de	poupança	de	energia:	45	segundos
Características eléctricas
Alimentação:	220-240	VCA,	50/60	Hz
Consumo	eléctrico:	Em	impressão:	900	W,	
Em	espera:	105	W,	Poupança	de	energia:	11W
Dimensões (LxPxA)
5550B/N/DN:	640	x	525	x	498	mm	
Peso:	44.1	kg
5550DT:	640	x	525	x	778	mm	
Peso:	64	kg

Certificações 
Listado	de	acordo	com	UL	60950-1/CSA	60950-
1-03,	1ª	Edição,	FDA/CDRH	–	Produto	Laser	
de	Classe	1,	FCC	Parte	15,	Classe	A,	Canadá	
ICES-003,	Classe	A,	com	marca	CE,	Directiva	
2006/95/EEC	de	Baixa	Tensão,	EN	60950-1,	1ª	
Edição,	EN	60825-1	–	Produto	Laser	de	Classe	1,	
Directiva	EMC	2004/108/EC,	EN	55022,	Classe	
A,	EN	55022,	Directiva	RoHS	2002/95/EC,	
Directiva	WEEE	2002/96/EC

Conteúdo da embalagem
•		Impressora	Phaser	5550
•		Cartucho	de	toner	(capacidade	para	35.000	

impressões)
•		Tambor	(capacidade	para	60.000	impressões)
•		Kit	internacional	(inclui	CD	de	software	e	

documentação,	Cartão	de	registo,	Folheto	de	
garantia)

•		Cabo	de	alimentação
Programa de Reciclagem de Consumíveis
Os	consumíveis	para	as	impressoras	Phaser	
5550 estão inseridos no Programa de 
Reciclagem	de	Consumíveis	Xerox	Green	World	
Alliance. 

Consumíveis
Cartucho	Toner:	35.000	páginas1		 106R01294
Tambor:	60.000	páginas1		 113R00670
Pacote	de	Agrafos	(15.000)	 008R12941
Elementos de Manutenção de Rotina
Kit	de	manutenção	220V:
300.000 páginas2		 109R00732
Opções
Kit de produtividade 
(inclui	Disco	Rígido	de	40	GB )	 097S03878
Kit	de	upgrade	de	5550B	para	N		 097S03879
Módulo	Duplex	 097S03220
Alimentador	de	1.000 folhas	 097S03716
Alimentador	de	2.000	folhas	 097S03717
Empilhador	para	3.500	folhas			 097S03719
Finalizador	para	3.500	folhas	 097S03720
Bandeja	para	envelopes		 097S03286
Memória	Phaser	de	256	MB	 097S03743
Memória	Phaser	de	512	MB	 097S03635
Memória	Flash	de	32	MB	 097S03880
Adaptador de Rede Sem-Fios3:
- Conversor	de	corrente		 097S03741

1				Páginas	standard	médias.	Rendimento	declarado	em	conformidade	com	ISO/IEC	19752.	O	rendimento	varia	de	acordo	com	a	imagem,	área	coberta	e	modo	de	impressão.
2				Páginas	aproximadas.	O	rendimento	declarado	baseia-se	num	trabalho	de	tamanho	médio	com	3	páginas	em	formato	A4.	O	rendimento	irá	variar	de	acordo	com	a	duração	do	

trabalho, tamanho do suporte e da orientação. 
3    Não	disponível	na	5550B
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