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Termelékenység igény szerint
Érjen el jelentős megtakarítást azzal, hogy 
irodáját felszereli a sokrétű és nagyteljesítményű 
színes nyomtatóval. A Phaser 7500 számos 
funkcióval rendelkezik, melyek révén tökéletesen 
illeszkedik az irodai környezet igényeihez.

•  Gyors, 35 oldal/perc sebességű nyomtatás. 
Ez azt jelenti, hogy egy 20 oldalas színes 
jelentés 100 másolatának nyomtatása egy 
ebédidő alatt elkészül. A nagysebességű, 
1 GHz-es processzor biztosítja, hogy a nagyobb 
nyomtatási sorozatok és a grafi kával, fotókkal 
vagy táblázatokkal ellátott, összetett feladatok 
feldolgozása is gyorsan megtörténjen. 

•   Hálózatban megosztható. A gigabites 
Ethernet standard funkcióként van jelen, 
ezáltal mindenki, környezettől függetlenül – 
legyen az Microsoft Windows®, Apple 
Macintosh® vagy Linux – élvezheti a Phaser 
7500 nagy teljesítményét.

•   Javítja az elszámoltathatóságot 
és csökkenti a költségeket. A színes és fekete-
fehér nyomtatás követéséhez és elemzéséhez 
a számlázás funkciót használja, és pontos 
számlát készít az egyéni felhasználók vagy 
osztályok részére.

•  Kényelmes és leleményes. A nyomtató az 
Ön munkacsoportjának helyi adottságaihoz 
és nyomtatási szükségleteihez van méretezve, 
így elérhető alacsony asztali nyomtatóként, 
vagy kialakítható nagyteljesítményű földön 
álló modellnek is, amely további három 
500 lapos tálcával rendelkezik, melyek akár 
330 x 457 mm-es papírlapok befogadására 
is képesek. 

•  Többféle feladat megoldása házon belül. 
Professzionális megjelenésű brosúrákat, 
hírleveleket és jelentéseket készít az olyan 
funkciók, mint például az automatikus 
kétoldalas nyomtatás, füzetnyomtatás és 
leválogatás segítségével. Számos hordozóra 
képes nyomtatni, beleértve a címkéket és 
levelezőlapokat, egészen az 1200 mm-es 
bannerekig.

Magas, megbízható színminőség
Briliáns, pontos színeket állít elő egyenesen 
„a dobozból“. A Phaser 7500 nyomtató 
eszközeinek segítségével a színek szakértőjének 
érezheti magát.

•  1200 x 1200 dpi felbontás az éles, részletes 
nyomatok elkészítése érdekében.

•  Nagy precizitás. A szín, melyet egyeztet, 
pontosan azt teszi, amit elvár tőle– egyezik. 
Mi a titka? A profi k eszközeit használja: 
a True Adobe® PostScript® 3™ biztosítja, hogy 
a dokumentumok megbízhatóan és gyorsan 
legyenek nyomtatva, miközben a Pantone®-
tanúsított színtáblázatok garantálják, 
hogy a megadott színek nyomtatása 
pontos és egységes legyen.

•  Xerox EA festékkazetta. A piacon kapható 
legkisebb festékszemcséket állítja elő 
a fi nomabb vonalak, élesebb kontraszt 
és jobb minőség elérése érdekében. 
Az EA festékkazetta gyártása emellett kevesebb 
energiát igényel, és csökkenti az egy oldal 
nyomtatásához szükséges festék mennyiségét.

•  Erőteljes színkezelési technológia. 
A kulisszák mögött azon dolgozik, hogy az 
oldal mindegyik elemének automatikusan 
a legjobb színt biztosítsa. Esetleg legyen kreatív, 
fi nomhangolja a színeket, és a fájl módosítása 
nélkül használja a speciális effektusokat.

•  A nyomtató szakértői szintű beépített 
eszközökkel rendelkezik. Ezek között található 
a fekete alátöltés, mely a szöveget élesen, 
olvashatóan tartja akkor is, ha fekete színnel 
nyomtat színes háttérre, vagy színnel nyomtat 
fekete háttérre.

Phaser® 7500 színes lézernyomtató
Professzionális szintű színeket nyújt irodájában. Az A3 méretű, fekete-fehér, 
hálózatos nyomtató könnyen beintegrálható az irodai környezetbe. 
Az ötletes színvezérlő funkciók és nyomtatókezelő eszközök egyszerűsítik 
a nyomtatást, segítségükkel szebb, minőségibb színek varázsolhatók.

Phaser® 7500: 
tények röviden

Beépített hálózattámogatás • 
35 színes/fekete-fehér • 
oldal percenként
1200 x 1200 dpi felbontás• 
320 x 1200 mm • 
méretig nyomtat
2100 lapos maximális • 
papírkapacitás

MagxSzxM:
(7500DX konfi guráció)
770 x 640 x 665 mm

Nyomtatás

330 x 457 mm

oldal/perc

Nagy felbontással dolgozhat, ha erre van 
szükség. A Phaser 7500 versenyelőnyt 
biztosít üzleti dokumentumainak.



A Phaser® 7500 nyomtató konfi gurációi Opciók

Phaser 7500N

2 tálca – 600 lapos • 
kapacitás

Gigabites Ethernet• 

Phaser 7500DN

2 tálca – 600 lapos • 
kapacitás

Gigabites Ethernet• 

Automatikus • 
kétoldalas 
nyomtatás

Phaser 7500DT

3 tálca – 1100 lapos • 
kapacitás

Gigabites Ethernet • 

Automatikus • 
kétoldalas 
nyomtatás

Phaser 7500DX

5 tálca – 2100 lapos • 
kapacitás

Gigabites Ethernet • 

Automatikus kétoldalas • 
nyomtatás 

Termelékenységnövelő • 
készlet

Termelékenységnövelő készlet• 
(40 GB-os merevlemezzel)

500 és 1500 lapos adagolók• 

Állvány• 

Vezeték nélküli hálózati csatoló• 

Memóriafrissítés• 

Termelékenységnövelő készlet• 
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Továbbfejlesztett biztonság

•  Zavartalan üzemeltetés. 
A nagy teljesítményű eszközök segítségével 
ellenőrizhető, hogy ki és mikor végez színes 
nyomtatást.

•  Gondosan őrzi a bizalmas adatokat. 
A biztonságos nyomtatás várólistán tartja 
a nyomatot, míg egy PIN kódot meg nem ad 
a nyomtatónak, a Merevlemezes meghajtó 
felülírás pedig minden feladat után vagy 
kérésre „összetépi“ az adatokat.

•  Biztonságos hálózati funkciók. Beépített 
támogatás a legújabb biztonsági protokollokhoz, 
beleértve a következőket: IPv6, 802.1x és IPSec.

A 100 lapos, többfunkciós 1. tálca számtalan, egyedi 
méretű papírtípus adagolására képes, egészen az 
1200 mm hosszúságú banner oldalakig.

500 lapos főtálca.

Az 1500 lapos adagoló három tálcát tartalmaz, és 
teljes papírkapacitása eléri a 2100 lapot.

Automatikus, kétoldalas nyomtatás a kényelmes, 
takarékos papírfelhasználás érdekében.

Az opcionális kerekes állvány tárolóhellyel rendelkezik 
a festékkazetták teljes készlete számára (lásd alább).

Egyszerűen használható, 
könnyen kezelhető 
Nem szükségszerű, hogy az összetett munkák 
elvégzése komplikált is legyen. A Phaser 7500 
kiváló nyomtatókezelési képességekkel és 
innovatív funkciókkal rendelkezik, melyek 
különösen egyszerű használatot tesznek lehetővé.

Gyerekjáték a nyomtató • 
kezelése. Beágyazott CentreWare 
internetszolgáltatásokkal rendelkező 
webkiszolgáló esetén érhető el. Takarítson 
meg időt a konfi guráció klónozásával és 
az automatikus telepítés segítségével. 
Közvetlenül a webböngészőből tekinthető 
meg a feladat állapota, valamint 
elvégezhető a hibaelhárítás. 

Könnyű hozzáférés a berendezés eleje felől.•  
Nincs szükség a nyomtató elforgatására vagy 
elmozdítására a rutinszerű karbantartáshoz, 
például a festékkazetta cseréjéhez vagy 
a papírral való feltöltéshez.

Kétirányú kommunikáció.•  Frissíti 
a nyomtatási feladatokkal és a festékszintekkel 
kapcsolatos adatokat az előlapon, az asztali 
számítógépen vagy akár az interneten 
keresztül. Előugró üzenetek fi gyelmeztetnek 
azonnal, ha bármilyen probléma adódna, 
egyben tájékoztatnak a megoldás lehetséges 
módjairól is.

Eltárolja a gyakran kinyomtatott fájlokat.•  
A fájlokat a beépített merevlemezen tárolja 
(standard felszerelés a 7500DX típusnál) 
a gyors és könnyű újranyomtatás érdekében. 
E funkció segítségével egy tárolt fájl 
hozzáfűzhető az új nyomtatási feladathoz.



 
Sebesség

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

Akár 35 oldal/perc színes, 35 oldal/perc fekete-fehér nyomat

Terhelhetőség Havi 150 000 oldal (max.)

Papírkezelés
Papírbemenet Alapkiépítésben 1. tálca (MFT): 100 lap; egyedi méretek: 89 x 99 mm-től 320 x 1200 mm-ig

2. tálca: 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 297 x 432 mm-ig

Kiegészítő tálcák
Opcionális

3. tálca: 500 lap; egyedi 
méretek: 140 x 182 mm-től 
330 x 457 mm-ig

3., 4. és 5. tálca: egyenként 500 lap; egyedi 
méretek: 140 x 182 mm-től 330 x 457 mm-ig

Papírkimenet 400 lap

Kétoldalas nyomtatás Opcionális Alapkiépítésben

Nyomtatás
Első oldal elkészítési ideje 7 másodperc színesben / 7 másodperc fekete-fehérben

Nyomtatási felbontás Max. 1200 x 1200 dpi

Processzor 1 GHz-es Freescale PowerGUICC™ III

Memória (alap / max.) 512 MB DDR2/ 2 GB

Csatlakozási lehetőségek Nagy sebességű USB 2.0, gigabites Ethernet

Oldalleíró nyelvek Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Nyomtatási funkciók Füzetnyomtatás, méretezés, vízjelek, egyedi méretű papír, fekete üzem, fedőlapok, RAM leválogatás, 
távoli nyomtatás, elválasztólapok, több oldal nyomtatása egy lapra, bannerek, fekete alátöltés

Termelékenységnövelő készlet

Opcionális

Merevlemez: Személyes / személyes mentett / 
biztonságos / próba / mentett nyomtatás, 
leválogatás a merevlemezen, nyomtatás 
a következővel, közvetlen PDF-nyomtatás, 

kibővített betűkészlet- és űrlaptárolás

Biztonság 802.1x protokoll, IPSec, SMNP v3, biztonságos nyomtatás és a merevlemezes meghajtó felülírása (termelékenységnövelő készletet igényel)

Garancia Egy év, kiszállással

Phaser® 7500
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Gépfelügyelet
CentreWare® internetes szolgáltatások, CentreWare Web, 
e-mailes fi gyelmeztetés, használatelemző eszköz, konfi gurációs 
kártya, értesítés a feladat elvégzéséről

Nyomtató-illesztőprogramok 
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, 
Mac OS® X 10.3 és újabb verzió, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 
és 11.x verzió, 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™

Betűkészletek 
139 True Adobe® PostScript® betűkészletek és 81 PCL® 
betűkészletek

Hordozók kezelése
1. tálca (MFT): 67 – 280 g/m2; 1. tálca (MFT) (duplex): 
67 – 220 g/m2; 2-5. tálca: 67 – 256 g/m2; 2-5. tálca (duplex): 
67 – 220 g/m2; Hordozótípusok: Sima papír, boríték, írásvetítő 
fólia, címke, karton/fedlap, fényes papír

Színvezérlők
PANTONE® Color-jóváhagyott egyszínű szimulációk és 
Xerox színkorrekció

Üzemeltetési környezet
üzemi: 10º – 32ºC; Tárolás: -20º – 48ºC között; Relatív 
páratartalom: üzemi: 10 – 80%; Tárolás: 10 – 85%; 
Zajnyomásszint: nyomtatási: 51 dB(A), készenléti: 26 dB(A); 
Zajteljesítmény-szint: nyomtatási: 6,8 B, készenléti: 4,2 B; 
Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból): 
Csak 46 másodperc

Elektromos adatok
Tápfeszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz; 
Fogyasztás: készenlétben: 95 W, nyomtatáskor: 670 W, 
energiatakarékos üzemmódban: 11 W ENERGY STAR® 
minősítéssel rendelkezik

Méretek (Sz x Mé x Ma)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Tömeg: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Tömeg: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Tömeg: 99 kg

Tanúsítványok
FCC 15. rész, A osztály, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 
tanúsítvány, a 2004/108/EC és a 2006/95/EC irányelv 
szerint alkalmazandó CE-jelölés és 508. ADA szakasz

A doboz tartalma
Phaser 7500• 
Festékkazetta (9600 oldal kapacitású• 1 színes (CMY) 
nyomtatáshoz és 19 800 oldal kapacitású1 fekete-fehér 
nyomtatáshoz)
CD lemez szoftverekkel és dokumentációval (Felhasználói • 
kézikönyv, Gyors üzembe helyezés kártya és jótállási füzet)
Hálózati tápkábel• 

Kellékek
Normál kapacitású nyomtatókazetta1:
Ciánkék: 9600 oldal 106R01440
Magenta: 9600 oldal 106R01441
Sárga: 9600 oldal 106R01442
Nagy kapacitású nyomtatókazetta1:
Fekete: 19 800 oldal 106R01446
Ciánkék: 17 800 oldal 106R01443
Magenta: 17 800 oldal 106R01444
Sárga: 17 800 oldal 106R01445

TMK csomagok
Leképező egység: 80 000 oldal2 108R00861
Használtfesték-kazetta: 20 000 oldal2  108R00865
110 V feszültségű beégetőmű és 
átvivőszalag-tisztító egység (100 000 oldalig)2 115R00061
220 V feszültségű beégetőmű és 
átvivőszalag-tisztító egység (100 000 oldalig)2 115R00061
Fő papírtálca adagológörgői (100 000 oldal)2 109R00778

Opciók
512 MB memória 097S03635
1 GB memória 097S04025
Duplex egység 097S04026
500 oldalas papíradagoló 097S04023
1500 oldalas papíradagoló 097S04024
Állvány 097S03873
Termelékenységnövelő készlet 097S04027
Vezeték nélküli hálózati csatoló 

– Európai szabvány szerinti hálózati adapter 097S03741
– Brit szabvány szerinti hálózati adapter 097S03742

1  Átlagos szabványoldal. Névleges hozam, az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. 
A hozam a kép, a fedettség és a hordozó függvénye.

2  Átlagos szabványoldal. Az oldalkihozatal a munkafolyamat hosszától, valamint 
a hordozó méretétől és tájolásától függ.


