Xerox® Phaser®
7500
A3
Fargeskriver

Phaser 7500 fargeskriver
Ekspert på farger.
Klar for kontoret.

Xerox Phaser 7500 fargeskriver
®

®

Gi hele kontoret ditt farger på et profesjonelt nivå. Nå finnes det en
nettverksklar skriver som er robust nok til å håndtere korte serier med utskriftsjobber
med profesjonell kvalitet, og som i tillegg er enkel nok til å passe rett inn i det travle
kontoret ditt. Effektive verktøy for kontrollfunksjoner og skriveradministrasjon forenkler
utskrift og gir deg kraft nok til gjøre mer enn noen gang før.
Høy produktivitet når du
trenger det
Store besparelser når du utfører både varierte
fargeoppgaver i arbeidsgruppen din og
høyvolum fargeutskrift i eget hus. Phaser 7500
har mange funksjoner som gjør den perfekt til
kontorets on-demand utskriftsmiljø.
• Rask 35 spm fargeutskrift. Det betyr
at 100 kopier av din 20-siders rapport
i farger blir skrevet ut i lunsjtimen. En
høyhastighets 1 GHz prosessor sørger for at
lange utskriftsjobber og komplekse jobber
med grafikk, fotografier eller diagrammer
prosesseres raskt.
• Nettverkstilkoblet for deling. Gigabit
Ethernet er standard, og alle, uansett miljø
– Microsoft Windows®, Apple Macintosh® og
Linux® – kan utnytte kraften i Phaser 7500.
• Øk ansvarlighet og reduser kostnader.
Bruk regnskapsfunksjoner og registrer
og analyser utskrift både i farger og
sort/hvitt for nøyaktig fakturering både til
enkeltbrukere og avdelinger.
• Praktisk og full av muligheter. Den
passer perfekt til arbeidsgruppens plass
og utskriftsbehov, den er tilgjengelig
som en lavprofil bordskriver, eller den kan
konfigureres som en høyproduktiv gulvmodell
med tre 500 arks tilleggsskuffer som kan ta
papirstørrelser opp til SRA3.

Kvalitetsfarger du kan stole på
Produser korrekte og nøyaktige farger direkte
“ut av esken”. Phaser 7500 skriver leverer
de verktøyene du trenger for å se ut som en
fargeekspert.
• 1200 x 1200 ppt oppløsning. Sørger for
skarpe, detaljerte utskrifter.
• En kraftig fargeteknologi. Bruk den til
å velge et bredt utvalg av automatiske
forhåndsinnstillinger. Bli kreativ og bruk
den til å finjustere farger og oppnå
spesialeffekter uten å endre filen din. Den
bruker også de profesjonelles verktøy: ekte
Adobe® PostScript® 3™ sikrer at visuelt rike
dokumenter skrives ut raskt og sikkert.
• Xerox EA toner. Produserer markedets
minste tonerpartikler – for finere linjer,
høyere kontrast og skarpere kvalitet. EA toner
krever også mindre energi å produsere og
reduserer mengden toner som kreves for å
skrive ut hver side.
• Innebygde verktøy på ekspertnivå.
Inkluderer funksjonen Black Trapping, som
holder tekst skarp og lesbar enten den skrives
ut i sort på farget bakgrunn eller i farger på
sort bakrunn.

Få høyoppløselige farger der det er viktig. Med
Phaser 7500 får forretningsdokumentene din en
konkurransefordel.

• Gjør flere jobber i eget hus. Produser
brosjyrer med profesjonelt utseende,
nyhetsbrev og rapporter med funksjoner
som automatisk tosidig utskrift, hefteutskrift
og sortering. Skriv ut på et utvalg av media,
inkludert etiketter og kartong, og bannerark i
størrelser opp til 1.200 mm.

Utskrift

Phaser 7500 korte fakta
•
•
•
•
•

Innebygget nettverkstilkobling
35 spm farger/svart-hvitt
1200 x 1200 ppt oppløsning
Skriv ut opp til 320 x 1200 mm
2.100 arks maksimum
papirkapasitet

SRA3

35

spm

BxDxH:
(7500DX konfigurasjon)
640 x 665 x 770 mm

4

Lett å bruke, enkel å
administrere

1

Å kjøre sammensatte jobber må ikke
være komplisert. Xerox® Phaser® 7500
tilbyr fremragende muligheter for
skriveradministrasjon og innovative funksjoner
som gjør den spesielt enkel å bruke.
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• Enkel skriverhåndtering. Tilgjengelig
med Xerox® CentreWare® Internet Services
innebygget webserver. Spar tid med
kloning av konfigurasjonen og automatisk
installasjon. Se jobbstatus og lokaliser og
rett feil direkte fra nettleseren din.
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• Rask og enkel tilgang foran på maskinen.
Intet behov for å snu eller flytte skriveren
for å utføre rutinevedlikehold som bytte av
toner og ilegg av papir.
• Toveis kommunikasjon. Sørger for
oppdatering av utskriftsjobbene dine og
visning av tonernivåer fra frontpanelet,
fra PC’en din eller til og med via web’en.
Pop-up varsler sørger for at du omgående
får beskjed om evt. utskriftsproblemer – og
hvordan du kan fikse dem.
• Lagre filer som skrives ut jevnlig. Lagre
filene på den innbyggede harddisken
(standard på 7500DX) for rask, enkel,
walk-up utskrift om igjen. Med Skriv-ut-med
funksjonen kan du inkludere en lagret fil i din
nye utskriftsjobb.
• Trygghet. En komplett ett år på-stedet
garanti sikrer at skriveren vil være i drift
hele tiden.

1

100 arks skuff 1(flerbruksskuff) mater et bredt
spekter av media med justerbart format inkludert
bannerark opp til en størrelse på 1.200mm
2

500 arks hovedskuff
3

1.500 arks mater omfatter tre skuffer og øker
total papirkapasitet til 2.100 ark
4

Automatisk tosidig utskrift for praktisk og
papirsparende produksjon
5

Valgfritt stativ med hjul sørger for lagring av et
komplett sett med tonerkassetter (vist nedenfor)

Avansert sikkerhet
• Bekymringsløs utplassering. Kraftige
verktøy betyr at du kan kontrollere hvem
som skriver ut i farger og når de gjør det.
• Private data forblir sikre. Sikker utskrift
holder igjen jobben i køen til en PIN-kode
blir tastet inn på skriveren, og harddisk
overskriving sletter data etter hver jobb eller
når du ber om det.
• En perfekt nettverksenhet. Innebygget
støtte for de nyeste sikkerhetsprotokollene
inkludert IPv6, 802,1x og IPSec.
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Phaser 7500 skriverkonfigurasjoner

Tillegg

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

• Produktivitetssett (inkluderer 80 GB harddisk)

•2
 skuffer, 600 arks
kapasitet

•2
 skuffer, 600 arks
kapasitet

• 3 skuffer, 1.100 arks
kapasitet

• 5 skuffer, 2.100 arks
kapasitet

• 500 og 1.500 arks matere

•G
 igabit Ethernet

•G
 igabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Trådløst nettverksadapter

•A
 utomatisk tosidig
utskrift

• Automatisk tosidig
utskrift

• Automatisk tosidig
utskrift

• Minneoppgradering

• Produktivitetssett

• Stativ med lagring

Xerox® Phaser® 7500
Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Hastighet
Driftssyklus
Papirhåndtering
Papirinnmating

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

Opp til 35 spm i farger / 35 spm i sort/hvitt
Opp til 150.000 sider/måned
Standard

Skuff 1 (MPT): 100 ark; spesielle formater: 89 x 99 mm til 320 x 1200 mm
Skuff 2: 500 ark; spesielle formater: 140 x 182 mm til A3

Tilleggsskuffer

Skuff 3: 500 ark; spesielle formater:
140 x 182 mm til SRA3

Tillegg

Papirmottak

400 ark

Tosidig utskrift

Tillegg

Standard

Utskrift

Utskrift av førstesiden

Kun 7 sekunder i farger / 7 sekunder i sort/hvitt

Utskriftsoppløsning

Opp til 1200 x 1200 ppt

Prosessor

1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Minne (std / maks)

512 MB DDR2/ 2 GB

Tilkopling

USB 2,0, Høyhastighet, Gigabit Ethernet, IPv6
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Sidebeskrivelsesspråk
Utskriftsfunksjoner

Skuff 3, 4, 5: 500 ark i hver; spesielle
formater: 140 x 182 mm til SRA3

Hefteutskrift, skalering, vannmerker, justerbart papirformat, kjør sort, omslagssider, RAM sortering, fjernutskrift, skilleark, N-opp utskrift, bannerark, sort trapping

Produktivitetssett

Harddisk: personlig / personlig
lagret / sikker / prøve / lagret utskrift,
disksortering, utskrift-med, PDFdirekte utskrift, utvidet fontlagring

Tillegg

Sikkerhet

802,1x, IPSec, SMNP v3, sikker utskrift og harddisk overskriving (krever produktivitetssett)

Garanti

Ett år på stedet*

*Produkter kjøpt under en PagePack-avtale inkluderer ikke garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om din utvidede servicepakke.

Enhetsadministrasjon
Xerox® CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web, E-post
varsling, brukeranalyseverktøy, konfigurasjonskort, varsling av
ferdige jobber

Elektrisitet
Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk: i klarposisjon:
95 W, utskrift: 670 W, strømsparing: 11 W ENERGY STAR®
kvalifisert (Omfatter ikke 7500N)

Printerdrivere
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3
og høyere, Sun Solaris 8/9/10, 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®

Fysiske mål (BxDxH)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; vekt: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; vekt: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; vekt: 99 kg

Fontstøtte
139 ekte Adobe® PostScript® fonter og 81 PCL® fonter
Mediahåndtering
Skuff 1 (MPT): 67-280 gsm; skuff 1 (MPT) tosidig: 67-220 gsm;
Skuffene 2-5: 67-256 gsm; Skuffene 2-5 tosidig: 67-220 gsm;
Mediatyper: vanlig papir, konvolutter, transparenter, etiketter,
kartong/omslag, glanset
Fargekontroller
PANTONE® fargegodkjente ekte fargesimuleringer, Xerox
fargekorreksjoner, Colour By Words

Sertifiseringer
FCC Part 15, klasse B, listet UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, CE
Mark passende til direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC og
seksjon 508 ADA
Hva leveres i esken
• P haser 7500
•T
 onerkassett (kapasitet 9.600 utskrifter1 for CMY og 19.800
utskrifter1 for sort)
• Programvare og dokumentasjons-CD (med brukermanual,
hurtiginstallasjonsguide og garantibekreftelse)
• Strømkabel

Driftsmiljø
I drift: 10º til 32º C; Lagring: -20º til 48º C; Relativ fuktighet: i drift:
10% til 80%; lagring: 10% til 85%; Lydtrykknivåer: utskrift:
51 dB(A), i klarposisjon: 26 dB(A); Lydkraftnivåer: utskrift:
6,8 B, i klarposisjon: 4,2 B; Oppvarming (fra strømsparing): kun
46 sekunder

Rekvisita
Standard-kapasitets utskriftskassett1:
Cyan: 9.600 sider
Magenta: 9.600 sider	
Gul: 9.600 sider
Høykapasitets utskriftskassett1:
Sort: 19.800 sider 
Cyan: 17.800 sider
Magenta: 17.800 sider
Gul: 17.800 sider

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

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell
Fremkallerenhet: 80.000 sider2108R00861
Kassett for overskuddstoner: 20.000 sider2108R00865
220-Volt Fuser og Belt Cleaner sett
(opp til 100.000 sider)2115R00062
Tillegg
512 MB minne
097S03635
1 GB minne
097S04025
Tosidig enhet
097S04026
500 arks mater
097S04023
1.500 arks mater
097S04024
Stativ med lagring
097S04552
Produktivitetssett097S04027
Trådløst nettverksadapter
– Europeisk strømomformer*
097S03741
– UK strømomformer
097S03742
 jennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overenstemmelse med ISO/IEC
G
19798. Varigheten vil variere basert på bilde, dekningsområde og benyttet media.
Gjennomsnittlige standardsider. Varighet er avhengig av og vil variere med jobblengde,
mediaformat og orientering.
*
Lokalt adapter kreves for Danmark og Sveits.
1

2

(Omfatter ikke 7500N)

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office
© 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra Xerox Corporation. XEROX®, Xerox and Design®,
CentreWare® og Phaser® er registrerte varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at disse
produktene møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel.
Oppdatert 1/14
75XBR-01OC

