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Talep üzerine üretkenlik
İş grubunuzun farklı ve yüksek hacimli renkli 
yazdırma işlerini işletme bünyesine taşıyarak 
büyük miktarda tasarruf edin. Phaser 7500'ün 
ofi sinizin talep üzerine yazdırma ortamına 
mükemmel uyum sağlayacak pek çok özeliği 
vardır. 

•  Hızlı 35 ppm renkli yazdırma. 
Bu, 20 sayfalık renkli raporunuzdan 100 
kopyanın öğle tatiliniz süresinde basılacağı 
anlamına gelmektedir. Yüksek hızlı 1 GHz 
işlemci hem uzun yazdırmaların hem de 
grafi k, resim veya tablolar içeren karmaşık 
işlerin çabucak işlenmesini sağlar. 

•   Paylaşım için ağa bağlı. Gigabit Ethernet 
standarttır – Microsoft Windows®, Apple 
Macintosh® ve Linux – ortam ne olursa 
olsun herkes Phaser 7500'ün gücünden 
yararlanabilir.

•   Sorumluluğu artırın, maliyeti düşürün. 
Renkli ve sadece siyah yazdırmayı izleyip 
analiz etmek, kişiler veya departmanların 
geri ödemelerini doğru bir şekilde talep 
etmek için hesaplama özelliklerini kullanın.

•  Elverişli ve kaynak dolu. İş grubunuzun 
bulunduğu mekana ve yazdırma 
gereksinimlerine uyacak şekilde 
boyutlandırılmıştır, alçak gönüllü bir 
masaüstü yazıcı olarak kullanılabileceği 
gibi 330 x 457 mm ebada kadar kağıt 
yükleyebilen 1.500 yapraklık üç adet ek 
tepsiyle zeminde duran çok üretken bir 
model olarak da konfi güre edebilirsiniz.

•  Çok daha fazla çeşitlilikte işi işyerinizde 
yapın. Otomatik iki tarafl ı yazdırma, kitapçık 
yazdırma ve harmanlama özelliklerini 
kullanarak profesyonel görünümlü broşürler, 
bültenler ve raporlar üretin. Etiketlerden 
tutun kart çeşitlerine, 1.200 mm banner 
boyutları dahil geniş bir medya yelpazesi 
üzerine yazdırın.

Güvenebileceğiniz renk kalitesi
“Kurar kurmaz” parlak, doğru renkler elde 
edin. Phaser 7500 yazıcı, sizi renk uzmanı 
gibi gösterecek araçlarla birlikte gelir.

•  1200 x 1200 dpi çözünürlük. Keskin 
ve ayrıntılı baskı amaçlıdır.

•  Öylesine kusursuz. Eşleştirmeye 
çalıştığınız renk tam beklediğiniz gibi olacak, 
eşleşecektir. İşin sırrı mı? Profesyonel araçlar 
kullanmasında: True Adobe® PostScript® 3™ 
görsel olarak zengin dokümanların güvenilir 
ve hızlı bir şekilde yazdırılmasını sağlar, 
Pantone® onaylı renk tabloları ise tespit 
edilen renklerin doğru ve tutarlı 
basılmasını sağlar.

•  Xerox EA toner. Daha ince çizgiler, daha 
yüksek kontrastlar ve keskin kalite için 
piyasadaki en küçük toner taneciklerini üretir. 
EA toneri ayrıca imalat için daha az enerji 
gereksinir ve her sayfanın yazdırılması için 
gerekli toner miktarını düşürür.

•  Güçlü renk teknolojisi. Sayfa üzerindeki 
her öge için en iyi rengi size otomatik olarak 
vermek amacıyla sahne gerisinden çalışır. 
Onu, bir basım veya bilgisayar ekranı gibi 
belli bir hedefl e eşleşmesi için otomatik 
hazır setleri seçmek amacıyla kullanın. 
Ya da yaratıcı yanınızla onu dosyanızı 
değiştirmeden ince renk ayarı yapmada 
ve özel efektler elde etmede kullanın.

•  Uzman düzeyinde yerleşik araçlar.
Gerek renkli zeminde siyah baskı gerekse 
siyah zeminde renkli baskı olsun metni keskin 
ve okunur kılan Siyah Kapanı özelliğini içerir.

Phaser® 7500 Renkli Yazıcı
Ofi sinizin tamamına profesyonel düzeyde renk verin. Artık ağa hazır bir yazıcı 
var; kısa sürede profesyonel kalitede yazdırma işlerini yapacak yeterlikte güçlü ve aynı 
zamanda yoğun ofi sinize uyum sağlayacak ölçüde kolay. Yaratıcı renk kontrol özelliği 
ve yazıcı yönetimi araçları yazdırmayı basitleştirmekte ve size şimdiye 
kadar olduğundan daha fazlasını yapabilme gücü vermektedir.

Phaser® 7500 
Hakkında Kısaca
• Cihazla gelen ağ bağlanılırlığı 
• 35 ppm renkli/siyah-beyaz
• 1200 x 1200 dpi çözünürlük
• 320 x 1.200 mm.ye 

kadar yazdırma
• 2.100 yaprak maksimum 

kağıt kapasitesi
ExBxY:
(7500DX konfi gürasyonu)
640 x 665 x 770 mm

Yazdırma

330 x 457 mm

ppm

Yüksek çözünürlüklü renkler sizin için çalışsın.  
Phaser 7500 iş dokümanlarınıza 
rekabetçi özellik katar.



Phaser® 7500 Yazıcı Konfi gürasyonları Opsiyonlar

Phaser 7500N

• 2 Tepsi, 
600 yapraklık 
kapasite

• Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

• 2 Tepsi, 
600 yapraklık 
kapasite

• Gigabit Ethernet

• Otomatik iki tarafl ı 
yazdırma

Phaser 7500DT

• 3 Tepsi, 
1.100 yapraklık 
kapasite

• Gigabit Ethernet 

• Otomatik iki tarafl ı 
yazdırma

Phaser 7500DX

• 5 Tepsi, 2.100 yapraklık 
kapasite

• Gigabit Ethernet 

• Otomatik iki tarafl ı 
yazdırma 

• Üretkenlik Kiti

• Üretkenlik Kiti (40 GB Sabit Disk içerir)

• 500 ve 1.500 yapraklık besleyiciler

• Stand

• Kablosuz Ağ Adaptörü

• Bellek yükseltme

• Üretkenlik Kiti
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Gelişmiş güvenlik

•  Sorunsuz konuşlandırma. Güçlü araçlar 
kimin ne zaman renkli yazdıracağını 
kontrol etmenizi sağlar.

•  Özel veriler güvende kalır. Güvenli 
Yazdırma, yazıcıya bir PIN girilene kadar 
sıradaki işi tutar, Sabit Sürücü Üzerine 
Yazma ise her bir işten sonra veya 
isteğiniz üzerine verileri elektronik olarak 
“paramparça eder”.

•  İyi bir ağ vatandaşı. IPv6, 802.1x ve 
IPSec dahil en son güvenlik protokolleri 
için yerleşik destek.

100 yapraklık Tepsi 1 (çok amaçlı tepsi) 1200 mm 
uzun banner kağıtlarına kadar bütün özel boyutlu 
medyayla besleme yapar 

500 yapraklık ana tepsi

1.500 yapraklık Besleyicinin üç tepsisi vardır ve 
toplam yaprak kapasitesini 2.100 yaprağa çıkartır

Elverişli ve kağıt tasarrufu sağlayan iki tarafl ı 
otomatik yazdırma

Opsiyonel tekerlekli stand, bir toner kartuşu 
setinin tamamı için depolama imkanı sağlar 
(aşağıda gösterilmiştir)

Kullanımı basit, yönetimi kolay 
Karmaşık işler gerçekleştirmenin komplike 
olması gerekmez. Phaser 7500 üstün yazıcı 
yönetimi yetenekleri ve kullanımını bilhassa 
kolaylaştıran inovatif özellikler sunar.

• Zahmetsiz yazıcı yönetimi. Yerleşik 
CentreWare İnternet Hizmetleri web 
sunucusuyla birlikte emrinize amade. 
Konfi gürasyon klonlama ve otomatik 
kurulumla zamandan kazanın. İş durumu 
ve sorun çözümünü doğrudan web 
tarayıcınızdan görüp gerçekleştirin. 

• Hemen ön taraftan kolayca açarak 
erişim. Toner değişimi, kağıt ekleme 
gibi rutin bakım işlemleri için yazıcıyı 
döndürmeye veya hareket ettirmeye 
gerek yok.

• İki yönlü iletişim. Ön panelden, 
masaüstünüzden hatta web üzerinden 
toner düzeyinin durumundan başka 
yazdırma işlerinizin güncellenmesini 
de sağlar. Açılır uyarılar bütün yazdırma 
sorunlarını ve bunları nasıl gidereceğinizi 
size anında bildirir.

• Sık yazdırılan dosyaları saklayın. 
Yazıcıdan doğrudan, hızlı ve kolay 
yazdırma için dosyaları yerleşik sabit diskte 
(7500 DX'te standart) saklayın. Print 
With özelliği saklanmış bir dosyayı yeni 
yazdırma işinize dahil etmenizi sağlar.

• Kafanız rahat. Müşterinin yerinde iki yıllık 
tam garanti, yazıcınızın her zaman çevrim 
içi olmasını sağlar. 



 
Hız

Phaser 7500N Phaser 7500DN Phaser 7500DT Phaser 7500DX

35 ppm renkli / 35 ppm siyah-beyaz

İş Çevrimi 150.000 sayfa / aya kadar

Kâğıt İşleme
Kâğıt girdisi Standart Tepsi 1 (MPT):100 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 89 x 99 mm ilâ 320 x 1200 mm

Tepsi 2: 500 yaprak; İsteğe Uyarlanmış Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ 297 x 432 mm

Ek Tepsiler:
Opsiyonel

Tepsi 3: 500 yaprak; İsteğe Uyarlanmış 
Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ 330 x 457 mm

Tepsi 3, 4, 5: Her biri 500 yaprak; İsteğe Uyarlanmış 
Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ 330 x 457 mm

Kağıt çıktısı 400 yaprak

İki tarafl ı yazdırma Opsiyonel Standart

Yazdırma
İlk sayfa çıkış süresi Renkliler 7 saniye / siyah-beyaz 7 saniye hızında

Yazdırma çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi

İşlemci 1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Bellek (std / maks) 512 MB DDR2 / 2 GB

Bağlanırlık USB 2.0 Yüksek Hızlı, Gigabit Ethernet

Sayfa tanım dilleri Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Yazdırma özellikleri Kitapçık yazdırma, Ölçeklendirme, Filigranlar, Özel kağıt boyutu, Run black, Kapak sayfaları, RAM'la 
harmanlama, Ayırma sayfaları, Uzaktan yazdırma, N-Up yazdırma, Bannerler, Siyah kapanı

Verimlilik kiti

Opsiyonel

Sabit sürücü: Kişisel / Kişisel kayıtlı / Güvenli / 
Hata Denetleme / Kayıtlı Yazdırma, Sabit 

diskte harmanlama, Print-With, PDF-direct 
yazdırma, Gelişmiş font saklama

Güvenlik 802.1x, IPSec, SMNP v3, Güvenli Yazdırma ve Sabit Sürücü Üzerine Yazma (Üretkenlik Kiti gerektirir)

Garanti İki yıl müşteri yerinde

Phaser® 7500
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Cihaz Yönetimi
CentreWare® İnternet Hizmetleri, CentreWare Web, 
E-posta uyarıları, Kullanım Analizi Aracı, Konfi gürasyon kartı, 
İş tamamlanma bildirimi

Yazıcı Sürücüleri 
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, 
Mac OS® X 10.3 ve üstü, Sun Solaris 8/9/10, 
SUSE® 10.0 ve 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, 
IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print 
Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Font Yeterlilikleri 
139 True Adobe® PostScript® fontu ve 81 PCL® fontu

Medya İşleme
Tepsi 1 (MPT): 67 – 280 gsm; Tepsi 1 (MPT) Çift tarafl ı: 
67 – 220 gsm; Tepsiler 2-5: 67 – 256 gsm; 
Tepsiler 2-5 Çift tarafl ı: 67 – 220 gsm; Medya türleri: 
Düz kağıt, zarfl ar, asetatlar, etiketler, kart/kapak, kuşe

Renk Kontrolleri
PANTONE® Color onaylı sabit renk simülasyonları, 
Xerox Color Corrections

İşletim Ortamı
Çalışırken: 10º ilâ 32º C; Saklama: -20º ilâ 48º C; Bağıl nem: 
Çalışırken: 10% ilâ 80%; Saklama: %10 ilâ %85; Ses basınç 
seviyeleri: Yazdırma: 51 dB(A), Bekleme: 26 dB(A); Ses güç 
seviyeleri: Yazdırma: 6,8 B, Bekleme: 4.2 B; Isınma süresi 
(enerji tasarrufundan): 46 saniye hızında

Elektriksel
Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: 
Beklemede: 95 W, Yazdırma: 670 W, 
Enerji tasarrufu: 11 W ENERGY STAR® nitelikli

Boyutlar (ExBxY)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Ağırlık: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Ağırlık: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Ağırlık: 99 kg

Sertifi kalar
FCC Part 15, Sınıf A, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 Listesinde, 
2004/108/EC ve 2006/95/EC Direktifl erine ve Kısım 508 
ADA'ya uygun CE İşareti

Kutuda Ne Var
• Phaser 7500
• Tam dolu toner kartuşları (CMY için 9,600 baskı 

kapasiteli1 ve Siyah için 19,800 1 baskı kapasiteli)
• Yazılım ve Dokümantasyon CD'si (Kullanıcı Elkitabı, Hızlı 

Kurulum Kılavuzu ve Garanti Beyanı ile birlikte)
• Güç kablosu

Sarf Malzemeleri
Standart Kapasiteli Yazıcı Tonerleri1:
Cyan: 9.600 sayfa 106R01440
Magenta: 9.600 sayfa 106R01441
Sarı: 9.600 sayfa 106R01442
Yüksek Kapasiteli Yazıcı Tonerleri1:
Siyah: 19.800 sayfa  106R01446
Cyan: 17.800 sayfa 106R01443
Magenta: 17.800 sayfa 106R01444
Sarı: 17.800 sayfa 106R01445

Rutin Bakım Ürünleri
Drum Ünitesi: 80.000 sayfa2 108R00861
Atık Ünitesi: 20.000 sayfa2  108R00865
220 Volt Fuser ve Kemer Temizleme Kiti 
(100.000 sayfaya kadar)2 115R00062
Ana Kağıt Tepsisi Besleme Makaraları 
(100.000 sayfa)2 109R00778

Opsiyonlar
512 MB Bellek 097S03635
1 GB Bellek 097S04025
Çift Yönlü (Duplex) Ünitesi 097S04026
500 Yapraklık Besleyici 097S04023
1.500 Yapraklık Besleyici 097S04024
Stand 097S03873
Üretkenlik Kiti (Hard Disk) 097S04027
Kablosuz Ağ Adaptörü 097S03741
1  Ortalama standart sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19798 ile uyumludur. 

Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve kullanılan medyaya bağlı olarak değişiklik 
gösterir.

2  Ortalama standart sayfa sayısı. Verim, iş çalışma süresi, medya boyut ve 
oryantasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir.


