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Xerox Phaser
7500-farveprinter
Farveeksperten.
Klar til kontoret.
®

®

Xerox Phaser 7500-farveprinter
®

®

Giv hele kontoret professionelle farver. Nu er der en netværksklar printer, der er
robust nok til at kunne håndtere korte kørsler af printopgaver i en professionel kvalitet,
og endda nem at placere på et travlt kontor. Inspirerende funktioner til farvekontrol og
værktøjer til printerstyring forenkler udskrivningen og giver jer styrken til at få udført
endnu mere end nogensinde før.
On-demand produktivitet
Spar meget ved at samle arbejdsgruppernes
forskellige former for farveudskrivning in-house.
Phaser 7500 har masser af funktioner, der gør
den perfekt til kontorets on-demand printmiljø.
• Hurtig farveudskrivning med 35 sider i
minuttet. Det betyder, at 100 kopier af en
20-siders rapport bliver udskrevet i farver i din
frokostpause. Højhastighedsprocessoren på
1 GHz sørger for, at både lange printkørsler
og komplekse opgaver med grafik, fotos eller
diagrammer bliver behandlet hurtigt.
• Netværksbaseret, så det kan deles. Gigabit
Ethernet er standard, og alle, uanset miljøet
– Microsoft Windows®, Apple Macintosh®
og Linux® – kan få glæde af styrken ved
Phaser 7500.
• Øg ansvarligheden, og reducer
omkostninger. Brug konteringsfunktioner
til at spore og analysere brug af udskrivning
i farve og sort/hvid, og debiter ansvarlige
enkeltpersoner eller afdelinger.
• Praktisk og rig på ressourcer. Har en
størrelse, der passer til arbejdsgruppens
område og udskrivningsbehov. Den findes
som en lavprofil desktopprinter, eller den
kan konfigureres til en meget produktiv
gulvmodel med tre ekstra 500-arks
magasiner, der kan indeholde formater op til
SRA3.

Farvekvalitet man kan regne
med
Fremstil strålende, nøjagtige farver med
det samme. Phaser 7500-printeren leverer
de værktøjer, som får dig til at ligne en
farveekspert.
• 1200 x 1200 dpi opløsning. Sørger for
skarpe, detaljerede udskrifter.
• En kraftfuld farveteknologi. Brug den til at
vælge mellem mange forskellige automatiske
faste indstillinger. Bliv kreativ, og brug den til
at finjustere farven og skabe special effects
uden at ændre din fil. Den bruger også
værktøjer til professionelle: True Adobe®
PostScript® 3™ sørger for, at meget visuelle
dokumenter udskrives pålideligt og hurtigt.
• Xerox EA-toner. Fremstiller branchens
mindste tonerpartikler – for finere linjer,
højere kontrast og skarpere kvalitet. EA-toner
kræver også mindre energi at fremstille og
reducerer den mængde toner, der skal bruges
til hver udskrift.
• Indbyggede værktøjer på ekspertniveau.
Inkluderer funktionen Black Trapping, der
sikrer, at teksten er skarp og kan læses,
uanset om den udskrives i sort på farvet
baggrund eller i farve på sort baggrund.

Få faver med høj opløsning hvor det betyder noget.
Phaser 7500 giver dine dokumenter lidt mere.

• Bring flere opgavetyper in-house. Producer
professionelle brochurer, nyhedsbreve og
rapporter med funktioner som automatisk
2-sidet udskrivning, pjeceudskrivning og
sortering. Udskriv på mange forskellige
medier, inklusive etiketter og karton og i
formater op til 1200 mm-bannere.

Udskrivning

Phaser® 7500 – Hurtige fakta
• Indbygget netværk
• 35 sider pr. minut farve og
sort/hvid
• 1200 x 1200 dpi opløsning
• Udskriv op til 320 x 1200 mm
• Maks. 2.100-arks papirkapacitet

SRA3

35

Sider/min

BxDxH:
(7500DX-konfiguration)
640 x 665 x 770 mm
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Enkel at bruge, enkel at styre
At køre komplekse opgaver behøver ikke
at være kompliceret. Phaser 7500 har en
enestående funktionalitet til printerstyring, og
innovative funktioner der er nemme at bruge.
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• Ubesværet printerstyring. Tilgængelig
med den integrerede webserver i
CentreWare Internet Services. Spar tid
med konfigurationskloning og automatisk
installation. Se opgavestatus og fejlfinding
direkte i din webbrowser.
• Nem adgang til printeren foran. Det er ikke
nødvendigt at dreje eller flytte printeren for
at udføre rutinemæssige vedligeholdelse,
f.eks. udskiftning af toner og ilægning af
papir.
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• Tovejs kommunikation. Sørger for
opdateringer om dine printopgaver sammen
med tonerniveauer fra frontpanelet, dit
skrivebord, ja endda på internettet. Popop-meddelelser giver dig straks besked om
printproblemer – og hvordan de løses.

Bakke 1 kan indeholde 100 ark
(multifunktionsbakke) og fremfører
brugerdefinerede formater helt op til 1200 mm
lange bannerark

• Gem filer, der ofte udskrives. Gem filerne
på den indbyggede harddisk (standard
på 7500DX) så de hurtigt og nemt kan
genudskrives fra maskinen. Med funktionen
Udskriv med kan du inkludere en gemt fil
sammen med din nye printopgave.

1.500-arks fremfører indeholder tre magasiner
og øger den samlede papirkapacitet til
2.100 ark

• Ro i sindet. En 1-årig garanti on-site sørger
for, at printeren er online hele tiden.

Et bord med hjul (tilbehør) kan opbevare et
komplet sæt tonerpatroner (vist herunder)
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Hovedmagasin, der kan indeholde 500 ark
3
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Automatisk 2-sidet udskrivning til praktisk
output, der sparer på papiret
5

Avanceret sikkerhed
• Problemfri anvendelse. Effektive værktøjer
lader dig kontrollere, hvem der udskriver i
farve og hvornår.
• Private data forbliver sikre. Secure Print
tilbageholder opgaven i køen, indtil der
indtastes en PIN-kode på printeren, og
Hard Drive Overwrite “makulerer” data efter
hver opgave eller efter anmodning.
• En god netværksborger. Indbygget
support til de nyeste sikkerhedsprotokoller,
inklusive IPv6, 802.1x og IPSec.
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Phaser® 7500-printerkonfigurationer

Tilbehør

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

• Produktivitetssæt (inkluderer 80 GB harddisk)

•2
 magasiner,
kapacitet på 600 ark

•2
 magasiner,
kapacitet på 600 ark

• 3 magasiner,
kapacitet på 1.100 ark

• 5 magasiner,
kapacitet på 2.100 ark

• Fremførere til 500 og 1.500 ark

•G
 igabit Ethernet

•G
 igabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Trådløs netværksadapter

•A
 utomatisk 2-sidet
udskrivning

• Automatisk 2-sidet
udskrivning

• Automatisk 2-sidet
udskrivning

• Hukommelsesopgradering

• Produktivitetssæt

• Bord med opbevaringsplads

Xerox® Phaser® 7500
Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Hastighed
Produktivitet
Papirhåndtering
Paperinput

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

Op til 35 sider/min. i farver / 35 sider/min. i sort/hvid
Op til 150.000 sider pr. måned
Standard

Magasin 1 (MPT): 100 ark; brugerdefinerede formater: 89 x 99 mm til 320 x 1200 mm
Magasin 2: 500 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til A3
Magasin 3: 500 ark;
brugerdefinerede formater:
140 x 182 mm til SRA3

Ekstra magasiner
Tilbehør
Papiroutput
2-sidet udskrivning

Magasin 3, 4, 5: 500 ark hver;
brugerdefinerede formater:
140 x 182 mm til SRA3

400 ark
Tilbehør

Udskrivning

Tid for første side ude

Standard
Ude allerede efter 7 sekunder i farver / 7 sekunder i sort/hvid

Printopløsning

Op til 1200 x 1200 dpi

Processor

1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Hukommelse (std./maks.)

512 MB DDR2/ 2 GB

Tilslutning

USB 2.0, Hi-Speed, Gigabit Ethernet, IPv6
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Sidebeskrivelsessprog
Udskrivningsfunktioner

Pjecer, skalering, vandmærker, brugerdefineret papirformat, Run black, omslag, RAM-sortering, fjernudskrivning, skilleark,
udskrivning af flere sider pr. ark, bannere, Black trapping

Produktivitetssæt

Harddisk: Personlig / personligt gemt /
fortrolig / kladde / gemt udskrivning,
sortering på disk, udskriv med,
PDF-direct-udskrivning, udvidet
lagring af font

Tilbehør

Sikkerhed

802.1x, IPSec, SMNP v3, fortrolig udskrivning og overskrivelse af harddisk (kræver produktivitetssæt)

Garanti

Et år på stedet*

*Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, indeholder ikke en garanti, men se venligst din serviceaftale for at få komplette oplysninger om den forbedrede servicepakke.

Enhedshåndtering
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mailadvarsler, værktøj til analyse af brug, konfigurationskort, besked
om opgavens udførsel
Printerdrivere
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3
og højere, Sun Solaris 08/09/10, SUSE® 10.0 og 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™
Skrifttype
139 True Adobe® PostScript®-fonte og 81 PCL®-fonte
Mediehåndtering
Magasin 1 (MPT): 67-280 gram; magasin 1 (MPT) duplex:
67-220 gram; magasiner 2-5: 67-256 gram; magasiner 2-5
duplex: 67-220 gram; medietyper: ALmindeligt papir, konvolutter,
transparenter, etiketter, karton/omslag, glossy
Farvestyring
PANTONE® Color-farvegodkendte simuleringer af ren farve,
Xerox Color Corrections, Colour By Words
Driftsmiljø
I drift: 10º til 32º C; ikke i drift: -20º til 48 º C; relativ
fugtighedsgrad: I drift: 10% til 80%; ikke i drift: 10% til 85%;
niveauer for lydtryk: Udskrivning: 51 dB(A), standby:
26 dB(A); niveauer for lydtryk: Udskrivning: 6,8 B, standby: 4,2 B;
opvarmning (fra energisparertilstand): Allerede efter 46 sekunder.

Elektrisk
Strøm: 220–240 VAC, 50/95 Hz
Strømforbrug: Standby: 95 W
Udskrivning: 670 W
Energisparertilstand: 11 W
ENERGY STAR®-kvalificeret
Mål (BxDxH)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; vægt: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; vægt: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; vægt: 99 kg
Certificeringer
FCC Part 15, Class A, Listed UL 60950-1/ CSA 60950-1-03,
CE-mærket til at overholde direktiverne 2004/108/EC og
2006/95/EC, afsnit 508 ADA
Hvad der er i kassen
• P haser 7500
•T
 onerpatron (9.600 sider1 til CMY og 19.800 sider1 til sort)
•C
 d med software og dokumentation (med
betjeningsvejledning, hurtig installationsvejledning,
registreringskort, garantibevis)
• Elledning

Forbrugsstoffer
Printpatron med standardkapacitet1:
Cyan: 9.600 sider
Magenta: 9.600 sider	
Gul: 9.600 sider
Printpatron med høj kapacitet1:
Sort: 19.800 sider 
Cyan: 17.800 sider
Magenta: 17.800 sider
Gul: 17.800 sider

106R01433
106R01434
106R01435
106R01439
106R01436
106R01437
106R01438

Komponenter til rutinemæssig vedligeholdelse
Enhed til billedbehandling: 80.000 sider2108R00861
108R00865
Spildpatron: 20.000 sider2	
220-V-fuser og sæt til rensning af bælte
(op til 100.000 sider)2115R00062
Tilbehør
512 MB hukommelse
097S03635
1 GB hukommelse
097S04025
Duplexenhed097S04026
500-arks fremfører
097S04023
1.500-arks fremfører
097S04024
Bord med opbevaringsplads
097S04552
Produktivitetssæt097S04027
Trådløs netværksadapter
–Europæisk strømomformer *
097S03741
–Britisk strømomformer
097S03742
 ennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19798.
G
Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.
Gennemsnitlige standardsider. Rækkevidden vil variere afhængigt af opgavens længde,
mediestørrelse og -retning
*
Der kræves en lokal adapter i Danmark og Schweiz
1

2
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© 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. XEROX®, Xerox and Design®,
CentreWare® og Phaser® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som en ENERGY STAR®-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt
opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel.
Opdateret 5/13
75XBR-01BB

