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Färgskrivare

Xerox Phaser 7100 Färgskrivare
Imponerande färgkvalitet med
utskrift på överdimenionerat media,
nu även som bordsmodell.
®

®

®

Phaser 7100 färgskrivare
®

Ger det resultat som jobbet kräver. Xerox berömda utskriftskvalitet i en
färgskrivare gjord för skrivbordet ger ditt företag utskrifter med större visuellt
genomslag. Styrkan hos färgskrivaren Phaser 7100 är dess förmåga att få fram
exceptionell detaljrikedom och skärpa på en stor variation av medier – även
överdimensionerat papper – och ger dig det du behöver för att dina viktiga utskrifter
ska ge ett starkt intryck.
Utskriftskvalitet som du
kan lita på
Färgskrivaren Phaser 7100 levererar
exceptionell utskriftskvalitet på dokumenten
som förstärker dina affärsrelationer – även på
överdimensionerade medier.
• Klart överlägset resultat. Med en äkta
upplösning på 1200 x 1200 dpi levereras
varje papper du skriver ut med en överlägsen
skärpa och klarhet. Du får en imponerande
detaljåtergivning och teckensnitten blir
tydliga även då du skriver ut väldigt smått.
• Pålitlig precision. Adobe® PostScript® 3™
säkerställer att även dokument med mycket
grafik på skrivs ut snabbt och problemfritt,
medan Xerox färgkorrigeringsteknik gör
att varje specifik färg återges korrekt och
konsekvent.
• Överlägsen toner.Vår EA-toner fixerar vid
en mycket lägre temperatur och minskar den
totala energiförbrukningen under tillverkning
och användning med upp till 20 % och
CO2-utsläpp med nästan 30 %, i jämförelse
med konventionella toners. Den är även helt
fri från olja och levererar färgstarka utskrifter
med lyster, även på vanligt papper.

Phaser® 7100 Fakta i korthet
• Upp till 30 sid/min i färg och svartvitt
• Äkta 1200 x 1200 dpi
utskriftsupplösning
• Adobe® PostScript® 3™
• Utskrift av första sidan – 9 sekunder i
svartvitt, 11 sekunder i färg
• Trådlös anslutning som tillval
• Automatisk dubbelsidig utskrift som
tillval
• Standard kapacitet 400 ark
(expanderbart till 2 050 ark) 

Flexibel produktivitet

Enkelhet på ditt kontor

Det spelar ingen roll om dina dokument
är i färg eller svartvitt, A4 eller
överdimensionerade – Med färgskrivaren
Phaser 7100 har du kraften och funktionerna
som behövs för att klara av alla typer av
utskrifter som kan behövas på kontoret.

Oavsett om du placerar din Phaser 7100
på ett skrivbord eller konfigurerar den
för att placeras på golvet, får du tillgång
till överlägsen skrivaradministration och
övervakning samt andra innovativa funktioner
som underlättar användandet.

• Hög hastighet. Utskrifterna är klara när du
behöver dem, tack vare en utskriftshastighet
av A4 på 30 sid/min för både färg och
svartvitt.

• Kompakt och väl tilltagen. Skrivaren är
designad för arbetsgruppens utrymmeskrav
och utskriftsbehov och kan fås som en
smidig skrivbordsmodell, eller konfigureras
till en synnerligen produktiv golvmodell med
tre extramagasin om vardera 550 ark för en
total papperskapacitet på 2 050 ark.

• Nätverksklar. Med ethernet-anslutning
som standard och trådlös uppkoppling
som tillval, kan du placera Phaser 7100
var du vill oberoende av var ditt kontor har
anslutningspunkten till internet.
• Bättre spårbarhet och lägre kostnader.
Använd jobbredovisningsfunktionerna
för att spåra och analysera färg- och
svartvittutskrift och fördela kostnader på rätt
individer eller avdelningar.
• En lugnare tillvaro. Med ett års på platsgaranti kan du vara viss om att skrivaren
alltid är utskriftsberedd.

Utskrift
297 x 432 mm

30

sid/min

B x D x H:
499,5 x 538 x 406 mm
Vikt: 44 kg

• Enkel skrivaradministration och
övervakning. Vår CentreWare® Internet
Services integrerade webbserver hjälper dig
att spara värdefull tid. Konfigurationskloning,
automatisk installation, ser skrivarstatus och
felsökning gör du bekvämt direkt från din
webbläsare.
• Tvåvägskommunikation. Information
om utskriftsjobb och tonernivå via
manöverpanel, dator eller webbgränssnitt.
Varningsmeddelanden uppmärksammar
dig direkt om eventuella problem, samt hur
de kan åtgärdas, så att användarna kan
fokusera på sina jobb.
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250-arks utmatningsmagasin.
2

Med tillvalet Produktivitetssats får du även
möjlighet att spara typsnitt, tillgång till
nätverksredovisning samt ökad säkerhet med
hårddiskkryptering och dataöverskrivning.
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150-arks snabbmagasin för ett brett urval av
utskriftsmaterial med anpassade storlekar, inklusive
banderoller upp till A3, samt 210 x 900 och
297 x 1 200 mm.
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250-arks magasin 1 med automatisk avkänning av
pappersstorlek för storlekar upp till 297 x 432 mm
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Upp till tre extra 550-arks magasin med
automatisk avkänning av pappersstorlek för
storlekar upp till 297 x 432 mm vilket ökar den
totala kapaciteten till 2 050 ark.
6
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Stativ med förvaringsutrymme för en uppsättning
tonerkassetter.

Färgerna som används i denna bild är
endast illustrativa och representerar inte
utrustningens verkliga färger.

Omfattande säkerhet

Tillval

• Enkel administration. Kraftfulla verktyg för styrning av vem som kan
använda färg, och när.

• Produktivitetssats (inkluderar 40 GB
hårddisk)

• Konfidentiella data förblir konfidentiella. Säker utskrift innebär att
utskriftsjobb placeras i en utskriftskö och skrivs ut först när en PIN-kod anges,
och funktionen för dataöverskrivning skriver över alla dokumentdata på
hårddisken efter varje jobb eller på begäran.
• En god nätverksmedlem. Inbyggt stöd för de senaste protokollen för
nätverkssäkerhet, såsom IPv6, 802.1X-autentiering och säker HTTPS (SSL).

• 550-arks magasin
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Skåpunderdel med förvaring
• Trådlös nätverksadapter
• 1 GB minnesuppgradering

Phaser® 7100
Färgskrivare

Phaser 7100N

Phaser 7100DN

Hastighet

Upp till 30 sid/min i färg, 30 sid/min i svartvitt

Maximal utskriftsvolym

Upp till 52 000 sidor/månad1

Pappershantering
Pappersinmatning 

Standard

Snabbmagasin: 150 ark; anpassade storlekar: 75 x 98 mm til A3, 210 x 900 mm och 297 x 1200 mm banderoller
Magasin 1: 250 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm

Tillval

Magasin 2: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm
Magasin 3: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm
Magasin 4: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm

Pappersutmatning 

Standard

Automatisk dubbelsidig utskrift

Utskrift

250 ark
Tillval

Standard

Första sidan

11 sekunder i färg, 9 sekunder i svartvitt

Upplösning (max)

Upp till 1200 x 1200 dpi /600 x 600 x 8 bitar

Processor

667 MHz

Minne (standard/max)

1 GB / 2GB

Anslutningar

10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0, trådlös anslutning som tillval

Skrivarspråk

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS

Utskriftsfunktioner 

Standard
Tillval

Earth Smart-inställningar, sortering, dubbelriktade drivrutiner, automatisk dubbelsidig utskrift2, Layout/vattenmärke
Produktivitetssats (med 40 GB hårddisk): Lägger till teckensnittslagring, nätverksredovisning, 128-bitars hårddiskkryptering, hårddisköverskrivning samt
ökad kapacitet vid säker utskrift och certifikat-skydd

Säkerhet

IPsec, 802.1X autentisering, säker HTTPS (SSL), IPv6 kompatibilitet, SNMPv3, IP-filtrering, säker utskrift, dataöverskrivning, portkontroll

Redovisning

Xerox® standardredovisning3

Garanti

One-year on-site warranty4

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis.
Kräver tillvalet för automatisk dubbelsidig utskrift
Kräver produktivitetssats
4
För produkter som köps med ett PagePack-avtal ingår ingen garanti. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.
1
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Skrivaradministration och övervakning
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
e-postrapportering, jobbredovisning, WebJet Admin Interface,
Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®

Strömförsörjning
220–240 V +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A eller mindre;
effektförbrukning: Genomsnittlig Drift: Mindre än 600 W;
vänteläge: Mindre än 75 W; energisparläge: Mindre än 55 W;
viloläge: mindre än 0,9 W; ENERGY STAR®-kvalificerad

Skrivardrivrutiner
Windows® XP och senare, OS® X 10.5 och senare, vissa Linux®och Unix- distributioner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®

Mått (B x D x H)
499,5 x 538 x 406 mm; vikt: 44 kg

Teckensnitt
PostScript®-teckensnitt: 136; PCL®-teckensnitt: 82
Pappershantering
Snabbmagasin: 60 – 216 g/m2; magasin 2-5: 60 – 216 g/m2;
utskriftsmaterial: Normalt, återvunnet, tjockt, kartong, tjock
kartong, glättat, glättad kartong, etiketter, kuvert, hålat,
brevpapper, förtryckta
Driftmiljö
Temperatur: Förvaring: 0° till 35° C; drift: 5° till 32°C;
luftfuktighet: drift: 15% till 85%; förvaring: 15% till 80%;
ljudtrycksnivåer: Utskrift: mindre än 54 dB(A); vänteläge:
mindre än 25 dB(A); ljudeffektsnivåer: Utskrift: Mindre än
7,0 B(A); vänteläge: Mindre än 4,3 B(A); uppvärmningstid
(från viloläge): Mindre än 5 sekunder

Underhållsmaterial
CMY, trumma: 24 000 sidor2
Svart, trumma: 24 000 sidor2
Avfallskassett: 24 000 sidor2

Tillval
550-arks magasin
097S04485
Sats för dubbelsidig utskrift
097S04486
Skåpunderdel med förvaring
097S04552
1 GB minne
097S04488
Produktivitetssats097S04487
Trådlös Nätverksadapter
097S03741
– Europeisk nätadapter 3
– Brittisk nätadapter
097S03742

Certifiering
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a upplagan; EN 60950-1,
2:a upplagan; FCC del 15, klass A; CE-märkning enligt:
Lågspänningsdirektiv (2006/95/EC), EMC-direktiv (2004/108/
EC), ENERGY STAR®-kvalificerad
Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassett:
Cyan: 4 500 sidor1
Magenta: 4 500 sidor1
Gul: 4 500 sidor1
HögkapacitetsTonerkassett (dubbelförpackning):
Svart: 10 000 sidor1
Cyan: 9 000 sidor1
Magenta: 9 000 sidor1
Gul: 9 000 sidor1

1
Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet
kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt
utskriftsläge.

106R02599
106R02600
106R02601
106R02605
106R02602
106R02603
106R02604

108R01148
108R01151
106R02624

2
Ungefärligt sidantal. Uppgivet sidantal avser en genomsnittlig
jobbstorlek om fyra A4-sidor. Sidantalet varierar med jobbstorlek,
sidstorlek och sidorientering.
3



Lokal nätadapter krävs för Schweiz och Danmark

®

Mer information finns på www.xerox.com/office
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