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Xerox Phaser 7100
Impressora a cores
Cor com impacto e impressão em
formatos maiores, agora mais
perto de si.
®

®

®

Impressora a Cores Phaser 7100
®

Obtenha os resultados que o seu trabalho exige. A reconhecida qualidade de
impressão Xerox agora numa impressora a cores desktop, dá aos seus documentos
um impacto visual superior. A Impressora a Cores Phaser 7100 destaca-se na
produção excecional de detalhes e nitidez numa grande variedade de suportes incluindo papel de maior formato - oferecendo-lhe as capacidades de que necessita
para garantir que cada trabalho importante causa uma ótima impressão.
A qualidade de impressão com
que pode contar
A Impressora a Cores Phaser 7100 cria
documentos com excecional qualidade de
impressão que valorizam as comunicações
empresariais - mesmo em suportes de
impressão de maior formato.
• Resultados claramente superiores.
Verdadeira resolução a 1200 x 1200 dpi
permite uma nitidez superior em cada
página que imprimir. Obtém uma definição
impressionante de linhas finas e fontes
nítidas e legíveis mesmo em tamanhos mais
pequenos.
• Precisão fiável. Com o True Adobe®
PostScript® 3™ tem a garantia de que os
documentos visualmente ricos são impressos
de forma fiável e rápida, ao mesmo tempo
que a tecnologia de correção de cor da
Xerox garante que as cores especificadas
são impressas com exatidão e consistência.
• Toner superior. O nosso Toner EA funde-se
a uma temperatura muito inferior, reduzindo
até 20% o consumo de energia durante
o seu fabrico e durante a operação, sendo
as emissões de CO2 também reduzidas em
cerca de 30%, quando comparado com o
toner convencional. Este toner também não
utiliza óleo de fusão, o que permite obter
trabalhos mais brilhantes e lustrosos mesmo
em papel comum.

Produtividade flexível

Simplicidade no seu escritório

Não interessa se os seus documentos são a
cores ou a preto e branco, A4 ou em formato
maior– a Impressora a Cores Phaser 7100 tem
a capacidade e as funcionalidades de que
precisa para lidar com os vários trabalhos do
escritório.

Quer coloque a Impressora a Cores Phaser
7100 sobre a secretária ou a configure
para ser colocada no chão, obterá sempre
capacidades superiores de gestão da
impressão e funções inovadoras que a tornam
especialmente fácil de usar.

• Saída rápida. Os trabalhos de impressão
ficam prontos quando precisa, graças a
uma velocidade de impressão que atinge
as 30 ppm a cores e a preto e branco em
documentos de formato A4.

• Compacta e repleta de recursos.
Desenhada para se adaptar ao espaço e
necessidades de impressão do seu grupo
de trabalho, esta impressora está disponível
como impressora de secretária, podendo
ser também configurada como modelo
altamente produtivo com três bandejas
adicionais para 550 folhas - atingindo uma
capacidade total de papel de 2 050 folhas.

• Ligada em rede para partilhar. Seja com
a Ethernet standard ou com a rede Wi-Fi
disponível, pode colocar a Phaser 7100 onde
lhe seja mais conveniente quaisquer que
sejam os pontos de rede do seu escritório.
• Aumente a fiabilidade e reduza os custos.
Utilize as funcionalidades de contabilização
para registar e analisar tanto a impressão
a cores como a preto e para faturar com
precisão os indivíduos ou departamentos.
• Paz de espírito. Uma garantia de um ano
no local garante que a sua impressora estará
sempre a funcionar.

Características gerais da Phaser® 7100
• Impressão até 30 ppm a cores e a preto
Impressão
e branco
• Resolução de impressão True
1200 x 1200 dpi
297 x 432 mm
• True Adobe® PostScript® 3™
• Tempo de saída da primeira página de
ppm
apenas 9 segundos a preto e branco e
11 segundos a cores
• Conectividade Wi-Fi opcional
LxPxA:
• Impressão automática frente e verso
499,5 x 538 x 406 mm
opcional
Peso: 44 kg
• Capacidade de papel standard para 400
folhas (pode ser aumentado até 2 050 folhas)

30

• Gestão facilitada da impressora. O nosso
web server CentreWare® Internet Services
integrado, ajuda-o a poupar tempo precioso.
Pode clonar as configurações e realizar
a instalação automática e ainda ver o
estado dos trabalhos e resolver problemas
diretamente a partir do seu web browser.
• Comunicação bidireccional. Obtenha
atualizações imediatas sobre os seus
trabalhos de impressão e sobre os níveis
de toner, diretamente no painel frontal, no
seu computador ou mesmo através da web.
Avisos instantâneos notificam de imediato
os utilizadores sobre quaisquer problemas
de impressão, assim como o modo de os
resolver, o que lhes permite mais tempo
para se concentrarem no seu trabalho.
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Bandeja de saída para 250 folhas.
2

Kit de Produtividade opcional adiciona capacidades
úteis de armazenamento de fontes e contabilização
da rede, e ainda uma segurança adicional através da
Encriptação do Disco Rígido e da Sobreposição da
Imagem do Disco.
3

Bandeja Bypass para 150 folhas alimenta uma
grande variedade de suportes personalizados até
A3 e também em banners de 210 x 900 mm e
297 x 1200 mm.
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Bandeja 1 para 250 folhas e sensor automático
de formato de papel, aceita papel com formato
até 297 x 432 mm
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Um máximo de três bandejas para 550 folhas com
deteção automática do formato do papel, aceitam
formatos até 297 x 432 mm e permitem aumentar a
capacidade total de papel até 2 050 folhas.
6

6

Armário com arrumação opcional permite arrumar
um conjunto completo de cartuchos de toner.

As cores utilizadas nesta imagem são
meramente ilustrativas, não representando
as cores reais do equipamento.

Segurança completa

Opções

• Gestão fácil. As potentes ferramentas permitem-lhe controlar quem
imprime a cores e quando.

• Kit de Produtividade (inclui disco rígido
de 40 GB)

• Os dados privados permanecem seguros. Com o SecurePrint o trabalho é
retido na fila de espera até que seja inserido um PIN na impressora. Para
além disso, a Sobreposição da Imagem do Disco "destrói" os dados após a
impressão de cada trabalho ou sempre que o solicite.
• Um bom membro da rede. Suporte integrado para os mais recentes
protocolos de segurança, incluindo Autenticação IPv6, 802.1X e HTTPS
Seguro (SSL).

• Bandeja para 550 folhas
• Impressão automática frente e verso
• Armário com arrumação
• Adaptador de rede sem-fios
• Upgrade de Memória de 1 GB 

Phaser® 7100
Impressora a cores

Phaser 7100N

Phaser 7100DN

Velocidade

Até 30 ppm a cores / 30 ppm a preto e branco

Ciclo de trabalho

Até 52 000 páginas / mês1

Alimentação de Papel
Entrada de papel 

Standard

Bandeja bypass: 150 folhas; Formatos personalizados: 75 x 98 mm a A3, banners de 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm
Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Opcional

Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 3: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 4: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Saída de papel 

Standard

250 folhas

Impressão automática frente e verso Opcional

Standard

Impressão Tempo de saída da
primeira página

Apenas 11 segundos a cores / 9 segundos a preto e branco

Resolução (máx.)

Até 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bit

Processador

667 MHz

Memória (std/máx)

1 GB / 2 GB

Conectividade

10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless externo opcional

Linguagens de descrição de página

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

Funções standard da impressora

Definições do driver Earth Smart, Separação, driver bidireccional, Smart Duplex2, Layout/marca de água

Opcional

Kit de Produtividade(com disco rígido de 40 GB): Armazenamento adicional de fontes, Contabilização de rede, Encriptação a 128-bit do disco rígido,
Sobreposição da imagem do disco e capacidade aumentada de Impressão Segura e proteção com Certificado de Segurança

Segurança

IPsec, Autenticação 802.1X, HTTPS (SSL) Seguro, Compatibilidade com IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Impressão segura, Sobreposição da imagem do disco, Controlo
da Porta

Contabilização

Xerox® Standard Accounting3

Garantia

Um ano de garantia nas instalações4

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
Necessita da opção de impressão frente e verso automática
Requer Kit de Produtividad
4
Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada,
consulte o seu contrato de assistência.
1
2
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Gestão do equipamento
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avisos por
e-mail, Contabilização de trabalhos, Interface WebJet Admin,
Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Drivers da impressora
Windows® XP e posterior, OS® X 10.5 e posterior, várias
distribuições Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Fontes suportadas
Fontes PostScript®: 136; Fontes PCL®: 82
Alimentação de suportes
Bandeja bypass: 60 – 216 g/m2; Bandejas 2-5: 60 – 216 g/m2;
Tipos de suporte de impressão: comum, reciclado, gramagem
elevada, cartolina, cartolina de gramagem elevada, brilhante,
cartolina brilhante, etiquetas, envelopes, perfurado, timbrado,
pré-impresso
Ambiente de funcionamento
Temperatura: Armazenamento: 0° a 35° C; Em funcionamento:
5° a 32°C; Humidade: Em funcionamento: 15% a 85%;
Armazenamento: 15% a 80%; Níveis de pressão sonora: Em
impressão: inferior a 54 dB(A); Em espera: inferior a 25 dB(A);
Níveis de potência sonora: Em impressão: inferior a 7,0 B(A);
Em espera: inferior a 4,3 B(A); Tempo de aquecimento (a partir
do modo inativo): inferior a 5 segundos

Características elétricas
220–240 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A ou menos;
Consumo de corrente: Médio Em funcionamento: inferior
a 600 W; Em espera: inferior a 75 W; Poupança de energia:
inferior a 55 W; Inativo: inferior a 0,9 W; Qualificado com
ENERGY STAR®
Dimensões (LxPxA)
499,5 x 538 x 406 mm; Peso: 44 kg
Certificações
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition; EN 60950-1,
2nd Edition; FCC Part 15, Class A; A marca CE aplica-se a:
Diretiva sobre Baixa Voltagem (2006/95/EC), Diretiva EMC
(2004/108/EC), Qualificado com ENERGY STAR®
Consumíveis
Cartucho de Toner de Capacidade standard:
Ciano: 4 500 páginas1106R02599
Magenta: 4 500 páginas1106R02600
Amarelo: 4 500 páginas1106R02601
Cartucho de Toner de Alta capacidade (pack duplo):
Preto: 10 000 páginas1106R02605
Ciano: 9 000 páginas1106R02602
Magenta: 9 000 páginas1106R02603
Amarelo: 9 000 páginas1106R02604

Elementos de Manutenção de Rotina
Unidade de Imagem CMY: 24 000 páginas2108R01148
Unidade de Imagem preto: 24 000 páginas2108R01151
Cartucho de resíduos: 24 000 páginas2106R02624
Opçőes
Bandeja para 550 folhas
097S04485
Kit Duplex
097S04486
Armário com arrumação
097S04552
1 GB de memória 
097S04488
Kit de Produtividade
097S04487
Adaptador de Rede Wirelessss
- Conversor para corrente na Europa3097S03741
- Conversor para corrente no RU
097S03742
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 áginas standard médias. Rendimento declarado em conformidade
P
com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem,
área coberta e modo de impressão.

2

áginas aproximadas. O rendimento declarado baseia-se num
P
trabalho de tamanho médio com 4 páginas de formato A4. O
rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato
do suporte e orientação.
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Necessário adaptador local para Dinamarca e Suíça
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