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פרודוקטיביות לפי דרישה

חיסכון נטו, עבור המשרד שדורש הדפסה צבעונית מגוונת בנפחים 
גבוהים. Phaser 7500 תומכת בתכונות רבות ההופכות אותה 

לכלי המושלם לסביבת הדפסה משרדית לפי-דרישה.

•  הדפסה מהירה בצבע, 35 דפים לדקה. פירוש הדבר הוא הדפסת 
100 עותקים של דוח צבעוני באורך 20 עמודים בשעת הפסקת 

הצהריים שלך. מעבד מהיר של GHz 1  מבטיח עיבוד מהיר של 

ריצות הדפסה ארוכות ומשימות מורכבות עם גרפיקה, תמונות 

או טבלאות. 

•   מרושתת לשיתוף. Gigabit Ethernet סטנדרטי, וכולם, 
 Apple , Microsoft Windows®  – ללא תלות בסביבה

 ®Macintosh  ו- Linux – יכולים להתחבר לעוצמה של 
.Phaser 7500

•   הגבר אחריות והפחת עלויות. השתמש בתכונות ניהול חשבונות 
ההדפסה למעקב וניתוח הדפסה בצבע ובשחור בלבד, כך תוכל 

לחייב במדויק לפי משתמשים או מחלקות.

•  נוחה ורבת-משאבים. בגודל המתאים למרחב קבוצת העבודה 
שלך ולצורכי ההדפסה שלה, מדפסת זו זמינה כמדפסת 

שולחנית בפרופיל קטן, או לחלופין- ניתן גם להגדיר אותה כדגם 

פרודוקטיבי במיוחד העומד על הרצפה עם תוספת של שלושה 

  330 x מגשים של 500 גיליונות היכולים להכיל גודלי נייר עד

457 מ"מ 

•  כבר לא צריך להוציא פרוייקטים לספקים חיצוניים בעלויות גבוהות! 
עשה זאת בעצמך עם סוגים רבים יותר של משימות הדפסה 

למשרד: הפק עלונים בעלי מראה מקצועי, כתבי עת ודוחות עם 
תכונות כגון הדפסה אוטומטית דו-צדדית, הדפסת חוברות, 

ואיסוף. הדפס על מגוון סוגי מדיה, כולל מדבקות וכרטיסיות, 
וגדלים עד כרזות באורך 1200 מ"מ.

צבע איכותי אמין

הפק צבע מבריק ומדויק "ישירות מהקופסה". מדפסת 

Phaser 7500 מספקת את הכלים לגרום לך להיראות כמו 
מומחה להדפסה בצבע.

•  רזולוציה של x 1200 dpi 1200 . מאפשרת הדפסות חדות 
ומפורטות.

•  כל כך מדויק. הצבע שאתה מנסה להתאים עושה בדיוק את מה 
שנדרש–הוא מתאים. הסוד? שימוש בכלים של המקצוענים: 

 ™Adobe® PostScript® 3 אמיתי מבטיח הדפסה אמינה 
ומהירה של מסמכים בעלי עושר חזותי, ובנוסף, טבלאות צבע 

באישור  ®Pantone מבטיחות הדפסה מדויקת ועקבית של 
צבעים שנבחרו.

•  טונר Xerox EA. מפיק את חלקיקי הטונר הקטנים ביותר 
בשוק — לקווים דקים יותר, ניגודיות גבוהה יותר ואיכות חדה 

יותר. טונר EA גם מצריך פחות אנרגיה לייצור ומפחית את כמות 
הטונר הדרושה להדפסת כל עמוד.

•  טכנולוגיית צבע חזקה. פועלת מאחורי הקלעים למתן הצבע הטוב 
ביותר לכל רכיב בדף, באופן אוטומטי. השתמש בה לבחירת 

הגדרות אוטומטיות מוגדרות מראש המתאימות ליעד מסוים, 

כגון דפוס, או עבור מסך המחשב שלך. בנוסף, באפשרותך לפעול 

ביצירתיות ולהשתמש בה לכוונון עדין של צבעים והשגת אפקטים 

מיוחדים בלי לבצע שינויים בקובץ.

•  כלים מובנים ברמה של מומחים. כולל תכונת 
Black Trapping, השומרת על חדות וקריאות הטקסט בין 
אם הוא מודפס בשחור על רקע צבעוני או בצבע על רקע שחור.

Phaser® 7500 מדפסת צבעונית
ספק לכל המשרד שלך צבע ברמה מקצועית. כעת ניתן להשיג מדפסת מותאמת לעבודה ברשת, המסוגלת להתמודד עם 
משימות הדפסה קצרות באיכות מקצועית, ועם זאת קלה מספיק לתפעול כך שניתן לשלב אותה ישירות במשרד העסוק. 
תכונות בקרת צבע וכלי ניהול מתקדמים מפשטים את ההדפסה ומספקים למשתמש כוח לעשות יותר מאי-פעם בעבר.

Phaser® 7500 מספר עובדות
עבודה ברשת מובנית • 
35 עמודים לדקה בצבע/בשחור לבן• 
 • 1200 x 1200 dpi רזולוציה של
הדפס בגודל עד x 1200 320  מ"מ• 

גיליונות רxעxג:קיבולת נייר מרבית של 2,100 • 
(7500DX תצורת)

 x 665 x 770  640 מ"מ

הדפסה

x 457 330  מ"מ

עמודים לדקה

 Phaser 7500 .קבל צבע ברזולוציה גבוהה היכן שהדבר חשוב
מספקת למסמכים העסקיים שלך את היתרון התחרותי.



Phaser® 7500 תוספות אופציונליותתצורות מדפסת

Phaser 7500N

גיליונות  2 מגשים, 600 • 
קיבולת

 •Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

גיליונות  2 מגשים, 600 • 
קיבולת

 •Gigabit Ethernet

צדדית אוטומטית הדפסה דו-• 

Phaser 7500DT

גיליונות  3 מגשים, 1,100 • 
קיבולת

  •Gigabit Ethernet

צדדית אוטומטית הדפסה דו-• 

Phaser 7500DX

גיליונות  5 מגשים, 2,100 • 
קיבולת

  •Gigabit Ethernet

הדפסה דו-צדדית אוטומטית • 

• ערכת פרודוקטיביות

(  • 40 GB ערכת פרודוקטיביות (כוללת כונן קשיח

מזינים של 500 ו- 1,500 גיליונות• 

מעמד• 

מתאם רשת אלחוטית• 

שדרוג זיכרון• 

• ערכת פרודוקטיביות
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אבטחה מתקדמת

•  הפעלה ללא דאגות. כלים חזקים מאפשרים לך לקבוע מי 
מדפיס בצבע ומתי.

•  נתונים פרטיים נשארים מאובטחים. הדפסה מאובטחת 
 (PIN) מחזיקה את המשימה בתור עד להזנת קוד אישי
במדפסת, ואפשרות כתיבה על הדיסק הקשיח "גורסת" 

נתונים לאחר כל עבודת הדפסה או לפי בקשה.

•  המילה האחרונה באבטחה. תמיכה מובנית בפרוטוקולי 
.IPSec -ו IPv6, 802.1x האבטחה האחרונים כולל

מגש 1 (רב-תכליתי) של 100 גיליונות מזין מגוון רחב של מדיה 
בגדלים מיוחדים עד גיליונות כרזה באורך 1200 מ"מ

מגש עיקרי של 500 גיליונות

מזין של 1,500 גיליונות כולל שלושה מגשים ומגדיל את 
הקיבולת הכוללת של נייר עד 2,100 גיליונות

הדפסה דו-צדדית אוטומטית לפלט נוח וחסכוני בנייר

מעמד אופציונלי על גלגלים מספק מקום אחסון לערכה 
שלמה של מחסניות טונר (מוצג להלן)

קלה לשימוש, קלה לניהול 
אין צורך שהביצוע של משימות מורכבות יהיה מסובך.

Phaser 7500 מציעה יכולות מתקדמות לניהול המדפסת 
ותכונות חדשניות שהופכות את השימוש בה לקל במיוחד.

זמינה עם שרת אינטרנט  ניהול מדפסת ללא מאמץ. • 

 .CentreWare Internet Services מוטבע

חסוך זמן בהגדרת כפילים והתקנה אוטומטית. הצג מצב 

משימות ופתור בעיות ישירות מדפדפן האינטרנט שלך. 

אין צורך לסובב  גישה קלה בחזית המדפסת. • 

ולהזיז את המדפסת כדי לבצע פעולות תחזוקה 

שגרתיות כגון החלפת טונר והוספת נייר.

 , תקשורת דו-כיוונית. מספקת עדכונים אודות משימות הדפסה• 

בשילוב עם נתונים על מפלסי חומרים מתכלים, מהלוח הקדמי, 

משולחן העבודה, או אפילו דרך הרשת. התראות קופצות 

מודיעות מייד על כל בעיה בהדפסה–וכיצד לתקן אותה.

אחסן קבצים בכונן  אחסן קבצים המודפסים לעתים קרובות. • 

הקשיח המובנה (סטנדרטי בדגם 7500DX) להדפסה 

 Print With מהירה ופשוטה ליד המדפסת. תכונת

מאפשרת לכלול קובץ שמור יחד עם משימת הדפסה חדשה.

אחריות מלאה לשנה אחת שקט נפשי. • 
 מבטיחה שהמדפסת תהיה מקוונת, כל הזמן.



 מהירות

Phaser 7500NPhaser 7500DNPhaser 7500DTPhaser 7500DX

עד 35 עמודים לדקה בצבע/ 35 עמודים לדקה בשחור-לבן

עד 150,000 עמודים לחודשמחזור עבודה

טיפול בנייר
מגש 1 (MPT): 100 גיליונות; גדלים מיוחדים: X 99 89  מ"מ עד X 1200 320  מ"מסטנדרטיהזנת נייר

מגש 2: 500 גיליונות; גדלים מיוחדים: X 182 140  מ"מ עד X 432 297  מ"מ

מגשים נוספים
אופציונלי

מגש 3: 500 גיליונות; גדלים מיוחדים: 140  
X 182 מ"מ עד X 457 330  מ"מ

מגש 3, 4, 5:500 גיליונות כל אחד; גדלים מיוחדים: 
X 182 140  מ"מ עד X 457 330  מ"מ

400 גיליונותפלט נייר

סטנדרטיאופציונליהדפסה דו-צדדית

הדפסה
במהירות של עד 7 שניות לצבע, 7 שניות לשחור-לבןזמן להדפסת עמוד ראשון

עד 1200x1200 dpiרזולוציית הדפסה

GHz Freescale PowerGUICC™ III 1 מעבד

MB DDR2 / 2 GB 512 זיכרון (סטנדרטי/מרבי)

USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernetקישוריות

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5cשפות תיאור עמוד

הדפסת חוברות, קנה מידה, סימני מים, נייר בגודל מותאם אישית, הרצה שחורה, דפי כריכה, איסוף ב- RAM, הדפסה מרחוק, דפים מפרידים, מספר עמודים על דף, כרזות, לכידת שחורתכונות הדפסה

ערכת פרודוקטיביות
אופציונלי

כונן קשיח: הדפסה אישית / אישית שמורה / מאובטחת / הגהה / שמורה, 
איסוף בדיסק, הדפסה עם, הדפסה ישירה של PDF, אחסון גופנים מורחב

802.1x, IPSec, SMNP v3, הדפסה מאובטחת וכתיבה על דיסק קשיח (מחייב ערכת פרודוקטיביות)אבטחה

שנה אחת אחריות

Phaser® 7500

 www.xerox.co.il למידע נוסף, בקר בכתובת
חברת  של  מסחריים  סימנים  הם  הקישוריות  כדור  מחברת  ®Phaser®   ,CentreWare®   ,Xerox Corporation. XEROX ועיצוב  אישור  ללא  שהיא  דרך  בכל  זה  פרסום  של  התוכן  את  לשכפל  שמורות. אין  הזכויות  Xerox Corporation 2009 ©. כל 
Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.  ®Adobe ו-  ™PostScript® 3 הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של ®Adobe Systems Incorporated. PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard. כשותפה של 
 ®ENERGY STAR, קבעה חברת Xerox Corporation שמוצר זה עומד בהנחיות ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה. ENERGY STAR וכן הלוגו ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם קניינם של יצרניהם. המידע 
75XBR-025A בעלון זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 5/09 

ניהול ההתקן
 ,CentreWare Web , CentreWare® Internet Services

התראות דוא"ל, כלי ניתוח שימוש, כרטיס תצורה, הודעה על השלמת משימות

מנהלי הדפסה 
 ,Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista

 ,x.11 -ו Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 ,ומעלה Mac OS® X 10.3
 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™

יכולות גופנים 
PCL®  אמיתיים ו- 81 גופני Adobe® PostScript®  139 גופני

טיפול בחומרי הדפסה
מגש gsm :  (MPT) 1 280 – 67; מגש 1 (רב-תכליתי) דו-צדדי: 220 – 67  

 ; 67 – 220 gsm :256 – 67 ; מגשים 2-5 דו-צדדי gsm :2-5 מגשים ;gsm
סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, מעטפות, שקפים, מדבקות, כרטיסיות/כריכות, מבריק

תכונות צבע
Xerox תיקוני צבע של ,PANTONE®  הדמיות צבעים מלאים לפי תקן

סביבת הפעלה
במצב פעולה: 10º–32º C ; אחסון: 20º–48º C-; לחות יחסית: במצב פעולה: 

10% עד 80%; אחסון: 10% עד 85%; רמות לחץ רעש: הדפסה: 51  
 dB(A), המתנה:  dB(A) 26 ; רמות עוצמת רעש: הדפסה: B 6.8 , המתנה: 

B 4.2 ; התחממות (ממצב חיסכון בחשמל): מהיר עד כדי 46 שניות

חשמל
מתח: 240 – 220  וולט Hz , AC 50/60 ; צריכת חשמל: המתנה: 95 וואט, 

ENERGY STAR®   הדפסה: 670 ואט, מצב חיסכון בחשמל: 11 וואט, הסמכת

מידות פיזיות (רוחב x עומק x גובה)
; kg 66 :7500 מ"מ; משקלN/DN:  640 x 665 x 399

; kg 79 :7500 מ"מ; משקלDT:  640 x 665 x 532
kg 99 :7500 מ"מ; משקלDX:  640 x 665 x 770

אישורים
 ,FCC Part 15, Class A, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03
ADA 508 2006/95  וסעיף/EC -2004/108  ו/EC על פי הנחיות CE סימן

מה כוללת האריזה
 •Phaser 7500

  •CMY מחסנית טונר (קיבולת הדפסה של 9,6001 עבור
וקיבולת הדפסה של 19,8001 עבור שחור)

 , תקליטור תוכנה ותיעוד (עם מדריך למשתמש• 
מדריך התקנה מהירה והצהרת אחריות)

כבל מתח• 

מוצרים מתכלים
מחסנית הדפסה בקיבולת רגילה1:

106R01440 קיאן: 9,600 עמודים 
106R01441 מג'נטה: 9,600 עמודים 
106R01442 צהוב: 9,600 עמודים 

מחסנית הדפסה בקיבולת גבוהה1:
106R01446 שחור: 19,800 דפים 
106R01443 קיאן: 17,800 דפים 
106R01444 מג'נטה: 17,800 דפים 
106R01445 צהוב: 17,800 דפים 

פריטי תחזוקה שוטפת
108R00861 יחידת הדמיה: 80,000 דפים2 
108R00865 מחסנית פסולת: 20,000 דפים2  
115R00061 Fuser של 110 וולט וערכת ניקוי רצועה (עד 100,000 דפים)2 
115R00062 Fuser של 220 וולט וערכת ניקוי רצועה (עד 100,000 דפים)2 
109R00778 גלגלות הזנה ממגש נייר ראשי (100,000 דפים)2 

תוספות אופציונליות
097S03635   512 MB זיכרון של
097S04025   1 GB זיכרון של
097S04026 יחידת הדפסה דו-צדדית 
097S04023 מזין ל- 500 גיליונות 
097S04024 מזין ל- 1,500 גיליונות 
097S03873 מעמד 
097S04027 ערכת פרודוקטיביות 

מתאם רשת אלחוטית 
097S03741 -ממיר לשימוש באירופה 
097S03742 -ממיר לשימוש בבריטניה 

 .ISO/IEC 19798 -1  דפים רגילים ממוצעים. תפוקה מוצהרת בהתאם ל

התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה, שטח הכיסוי וחומר ההדפסה.
2  דפים רגילים ממוצעים. התפוקה תשתנה בהתאם לאורך המשימה, לגודל חומר ההדפסה ולכיוונו.


