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Drukarka kolorowa
Xerox Phaser 7500
Ekspert w dziedzinie
wydruku kolorowego.
Gotowy do pracy biurowej.
®

Drukarka kolorowa Phaser 7500
®

Profesjonalna technologia kolorów dla Twojego biura
Wydajna drukarka gotowa do pracy w sieci umożliwia obsługę krótkich zadań
drukowania dokumentów kolorowych w profesjonalnej jakości, jednocześnie jest prosta
w instalacji w środowisku biurowym. Zaawansowane funkcje sterowania kolorami
i narzędzia do zarządzania drukarką ułatwiają drukowanie i zwiększają wydajność.
Wydajność na żądanie
Urządzenie umożliwia użytkownikom
drukowanie w kolorze zróżnicowanych
materiałów w dużych ilościach. Phase 7500
oferuje wiele funkcji, które czynią urządzenie
doskonałym do zastosowań druku na żądanie.
• Szybkie drukowanie w kolorze –
35 str./min. Oznacza to, że 100 kopii
20-stronicowego raportu w kolorze zostanie
wydrukowanych podczas przerwy obiadowej.
Wydajny procesor 1 GHz szybko przetwarza
duże zadania drukowania jak również
skomplikowane zadania obejmujące
elementy graficzne, zdjęcia lub wykresy.
• Udostępnianie w sieci. Gigabit Ethernet
stanowi standard komunikacji sieciowej dla
urządzenia. Każdy użytkownik, niezależnie
od tego, czy używa systemu Microsoft
Windows®, Apple Macintosh® czy Linux,
może wykorzystać moc urządzenia
Phaser 7500.
• Zwiększ możliwości rozliczeniowe
i zmniejsz koszty. Funkcje rozliczeniowe
umożliwiają śledzenie i analizę druku w
kolorze oraz w czerni i bieli jak również
przypisanie kosztów do poszczególnych
osób lub działów.
• Wygoda i pomysłowość. Urządzenie
dostosowane jest do potrzeb zespołu
w zakresie przestrzeni i wydruku, dostępne
jest jako nieduża drukarka desktopowa lub
może być skonfigurowane jako stojący na
podłodze model z trzema dodatkowymi
zasobnikami na 500 arkuszy papieru
o rozmiarach do 330 x 457 mm.
• Bardziej zróżnicowane zadania
drukowania. Urządzenie umożliwia
tworzenie profesjonalnych broszur,
newsletterów i raportów, dzięki takim
opcjom jak automatyczne drukowanie
dwustronne, drukowanie broszur
i sortowanie. Drukuj na zróżnicowanych
nośnikach, takich jak papier do etykiet,
banerów i karton, w rozmiarach do
1 200 mm.

Kolor wysokiej jakości, na
którym możesz polegać
Doskonałej jakości wydruk kolorowy od razu
po wyjęciu drukarki z pudełka. Drukarka
Phaser 7500 dostarcza narzędzi do
profesjonalnego drukowania w kolorze.
• Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
Wyraziste, szczegółowe wydruki.
• Precyzja. Kolor, który wybierasz, jest
dopasowywany do danego wydruku. Jak
jest tajemnica? Urządzenie wykorzystuje
profesjonalne narzędzia: True Adobe®
PostScript® 3™ zapewnia niezawodny
i szybki wydruk dokumentów o różnorodnych
elementach graficznych, a zatwierdzone
przez Pantone® tablice kolorów sprawiają,
że określone kolory drukowane są dokładnie
i konsekwentnie.

Wysoka rozdzielczość kolorów, kiedy tego
potrzebujesz. Phaser 7500 zapewnia
konkurencyjność Twoich dokumentów biznesowych.

• Toner Xerox EA. Najmniejsze cząstki tonera
na rynku – dokładniejsze kontury, większy
kontrast i bardziej wyrazisty obraz. Toner
EA wymaga mniejszej ilości energii do
wytworzenia, a do wydruku każdej strony
zużywana jest mniejsza jego ilość.
• Wydajna technologia kolorów. Zawiera
rozwiązania automatycznie zapewniające
najlepszą jakość koloru każdego elementu
na stronie. Wybierz predefiniowane tryby
pracy odpowiednie dla danego urządzenia
wyjściowego, jak prasa drukarska lub
ekran komputera. Wykorzystaj technologię
kreatywnie, dopasowując kolor tak, aby
uzyskać efekty specjalne bez konieczności
modyfikacji pliku.
• Wbudowane profesjonalne narzędzia.
Funkcja wychwytywania czerni czyni tekst
ostrym i czytelnym, bez względu na to, czy
jest drukowany w czerni na kolorowym tle,
czy w kolorze na czarnym tle.

Phaser® 7500 w skrócie
• Możliwość pracy w sieci
• 35 stron na minutę
w kolorze/czerni i bieli
• Rozdzielczość
1200 x 1200 dpi
• Druk do formatu
320 x 1 200 mm
• Maksymalna pojemność
papieru: 2 100 arkuszy

Drukowanie
330 x 457 mm

35

str./min

Szer.xGłęb.xWys.:
(konfiguracja 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Łatwe w użyciu, proste
w zarządzaniu
Przeprowadzanie złożonych zadań nie musi
być skomplikowane. Phaser 7500 oferuje
zaawansowane funkcje zarządzania drukiem
i innowacyjne opcje, które czynią urządzenie
szczególnie prostym w obsłudze.
• Łatwe zarządzanie drukarką. Dostępne
z wbudowanym serwerem sieciowym usług
internetowych CentreWare. Oszczędza
czas poprzez klonowanie konfiguracji
i automatyczną instalację. Umożliwia
przegląd stanu zadania i rozwiązywanie
problemów bezpośrednio z poziomu
przeglądarki internetowej.
• Łatwy dostęp od przodu. Nie ma
potrzeby obracania lub przesuwania
drukarki, aby wykonać rutynowe czynności
konserwacyjne, takie jak wymiana toneru
lub uzupełnienie papieru.
• Komunikacja dwukierunkowa.
Aktualizuje zadania drukowania i podaje
poziom toneru z poziomu panelu
przedniego, komputera lub przez sieć.
Komunikaty powiadamiają o problemach
drukowania i jak je rozwiązać.
• Przechowywanie często drukowanych
plików. Przechowywanie plików
na wbudowanym dysku twardym
(standard w modelu 7500DX) umożliwia
szybkie, łatwe, intuicyjne drukowanie.
Funkcja „drukuj z” umożliwia dołączenie
zapisanego pliku do nowego
zadania drukowania.
• Poczucie pewności. Pełna roczna
gwarancja z serwisem na miejscu
zapewnia, że drukarka przez cały
czas będzie on-line.

Zasobnik 1 na 100 arkuszy
(zasobnik wielozadaniowy) podaje materiały
o zróżnicowanych rozmiarach, w tym arkusze
banerowe o długości do 1 200 mm.
Zasobnik główny na 500 arkuszy.
Podajnik na 1 500 arkuszy zawiera trzy zasobniki
i zwiększa całkowitą pojemność papieru do
2 100 arkuszy.
Automatyczne dwustronne drukowanie ułatwia
pracę i oszczędza papier.
Opcjonalny stojak na kółkach umożliwia
przechowywanie pełnego zestawu kaset z tonerem
(pokazano poniżej).

Zaawansowane bezpieczeństwo
• Bezproblemowe użytkowanie.
Wydajne narzędzia umożliwiające kontrolę,
kto i kiedy drukuje w kolorze.
• Dane prywatne pozostają bezpieczne.
Funkcja zabezpieczenia drukowania
wstrzymuje zadanie w kolejce do chwili
wprowadzenia kodu PIN, a nadpisywanie
na twardym dysku „szatkuje” dane po
każdym zadaniu lub na żądaniu.
• Inteligentna obecność w sieci.
Wbudowana pomoc i najnowsze protokoły
bezpieczeństwa, w tym IPv6, 802.1x i IPSec.
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Konfiguracja drukarki Phaser® 7500

Opcje

Phaser 7 500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

• 2 zasobniki,
pojemność
600 arkuszy

• 2 zasobniki,
pojemność
600 arkuszy

• 3 zasobniki,
pojemność
1 100 arkuszy

• 5 zasobników, pojemność
2 100 arkuszy
• Gigabit Ethernet

• Stojak

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Bezprzewodowy adapter sieciowy

• Automatyczne
drukowanie
dwustronne

• Automatyczne
drukowanie
dwustronne

• Automatyczne
drukowanie dwustronne
• Zestaw zwiększający
wydajność

• Zestaw zwiększający wydajność

• Zestaw zwiększający wydajność
(zawiera dysk twardy 40 GB)
• Podajniki na 500 i 1 500-arkuszy

• Rozszerzenie pamięci:

Phaser® 7500

Phaser 7 500N

Prędkość

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

do 35 stron na minutę w trybie kolorowym/do 35 stron na minutę w trybie czarno-białym

Cykl roboczy

Do 150 000 str./miesiąc

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

W standardzie

Zasobnik 1 (MPT): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 89 x 99 mm do 320 x 1 200 mm
Zasobnik 2: 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm
Zasobnik 3: 500 arkuszy;
rozmiary niestandardowe:
140 x 182 mm do 330 x 457 mm

Zasobniki dodatkowe:
Opcjonalnie
Pojemność wyjściowa
Drukowanie dwustronne

Zasobniki 3, 4, 5: 500 arkuszy każdy;
rozmiary niestandardowe:
140 x 182 mm do 330 x 457 mm

400 arkuszy
Opcjonalnie

W standardzie

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony

Do 7 str. kolor/7 str. tryb czarno-biały

Rozdzielczość wydruku

do 1200 x 1200 dpi

Procesor

1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Pamięć (standardowa/maksymalna)

512 MB DDR2/ 2 GB

Możliwość podłączenia

USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet

Języki opisu strony

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Funkcje drukowania

Druk broszur, skalowanie, znaki wodne, niestandardowe wymiary papieru, jednolita czerń, okładki, sortowanie RAM,
drukowanie zdalne, strony rozdzielające, drukowanie n stron na arkuszu, banery, wychwytywanie czerni

Zestaw zwiększający wydajność

Dysk twardy: Druk osobisty/osobisty zapisany/
bezpieczny/próbny, sortowanie dysku, „druk z”,
drukowanie bezpośrednio do formatu PDF,
rozszerzone przechowywanie czcionek

Opcjonalnie

Bezpieczeństwo

802.1x, IPSec, SMNP v3, bezpieczny druk i nadpisywanie dysku twardego (wymaga zestawu zwiększającego wydajność)

Gwarancja

1 rok obsługi gwarancyjnej na miejscu

Zarządzanie urządzeniem
Usługi internetowe CentreWare® , CentreWare Web,
powiadomienia e-mail, narzędzie do analizy użytkowania,
karta konfiguracyjna, powiadomienie o wykonaniu zadania

Dane instalacji elektrycznej
zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz; zużycie energii:
czuwanie: 95 W, drukowanie: 670 W, tryb oszczędzania
energii: 11 W, zgodność z ENERGY STAR®

Sterowniki druku
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista,
Mac OS® X 10.3 i wyższe, Sun Solaris 8/9/10,
SUSE® 10.0 i 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™

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; ciężar: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; ciężar: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; ciężar: 99 kg

Czcionki
Czcionki 139 True Adobe® PostScript® i 81 PCL®
Obsługa materiałów
Zasobnik 1 (MPT): 67-280 g/m2;
zasobnik 1 (MPT), dupleksowy: 67 – 220 g/m2;
zasobniki 2 -5: 67 – 256 g/m2; zasobniki 2 -5, dupleksowe:
67 – 220 g/m2; typy materiałów: Gładki papier, koperty,
folia, etykiety, karty, okładki, materiały błyszczące
Kontrola kolorów
Symulacje kolorów jednolitych zatwierdzone przez
PANTONE® Colour, technologia korekcji koloru firmy Xerox

Certyfikaty
Certyfikaty FCC Część 15, Klasa A, Rejestracja
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Znak CE zgodny
z dyrektywami 2004/108/WE i 2006/95/WE,
Dział 508 ADA
Zestaw zawiera:
• Phaser 7500
• Kaseta z tonerem (wydajność druku 9 6001
dla CMY i 19 8001 dla czerni)
• Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją
(instrukcja użytkownika, krótka instrukcja
instalacji, książeczka gwarancyjna)
• Przewód zasilający

Środowisko pracy
Podczas pracy: 10º do 32º C; przechowywanie:
-20° do 48°C; wilgotność względna: Podczas pracy:
10% do 80%; przechowywanie: 10% do 85%;
poziomy ciśnienia akustycznego: drukowanie: 51 dB(A),
tryb czuwania: 26 dB(A); poziomy mocy akustycznej:
drukowanie: 6,8 B, Tryb czuwania: 4,2 B; nagrzewanie
(z trybu oszczędzania energii): Do 46 sekund

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o standardowej pojemności1:
Cyjan: 9 600 stron
Magenta: 9 600 stron
Żółty: 9 600 stron
Kaseta z tonerem o dużej pojemności1:
Czarny: 19 800 stron
Cyjan: 17 800 stron
Magenta: 17 800 stron
Żółty: 17 800 stron
Rutynowa konserwacja
Jednostka obrazowania: 80 000 stron2
Kaseta na odpadki: 20 000 stron2
Nagrzewnica 110 V i zespół czyszczący pasa
(do 100 000 stron)2
Nagrzewnica 220 V i zespół czyszczący pasa
(do 100 000 stron)2
Rolki podające głównego zasobnika na papier
(100 000 stron)2
Opcje
Pamięć 512 MB
Pamięć 1 GB
Jednostka dupleksowa
Podajnik na 500 arkuszy
Podajnik na 1 500 arkuszy
Stojak
Zestaw zwiększający wydajność
Bezprzewodowy adapter sieciowy
– europejski konwerter napięcia
– brytyjski konwerter napięcia
1

2
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106R01440
106R01441
106R01442
106R01446
106R01443
106R01444
106R01445
108R00861
108R00865
115R00061
115R00062
109R00778
097S03635
097S04025
097S04026
097S04023
097S04024
097S03873
097S04027
097S03741
097S03742

Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19798.
Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni pokrycia i użytego nośnika.
Przeciętne standardowe strony. Wydajność będzie się także zmieniać
zależnie od wielkości serii, rozmiaru nośnika i jego orientacji.

