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Impressora Colorida
Xerox Phaser® 7500
Cores perfeitas e desempenho
com qualidade e produtividade 
para o escritório.



35

Produtividade sob demanda
Grande economia para grupos de 
trabalho e alto volume de impressão. A 
Phaser 7500 suporta uma variedade de 
recursos que tornam esta impressora 
perfeita para o ambiente de impressão 
sob demanda do escritório.

•  Impressão colorida rápida de 35 ppm. 
Isso signifi ca que 100 cópias do seu 
relatório colorido de 20 páginas serão 
impressas durante o seu intervalo de 
almoço. O processador de alta velocidade 
de 1 GHz assegura que tanto a execução 
de impressões longas quanto de trabalhos 
complexos com gráfi cos, fotos ou tabelas 
sejam processados rapidamente. 

•   Interligado para compartilhar. 
O padrão é o Gigabit Ethernet, 
e todos, independentemente do 
ambiente – Microsoft Windows®, 
Apple Macintosh® e Linux – podem se 
conectar à poderosa Phaser 7500.

•   Facilita a prestação de contas e 
reduz os custos. Use recursos de 
contabilização para rastrear e analisar as 
impressões coloridas e preto-e-branco, 
possibilitando o controle de faturamento 
para usuários ou departamentos.

•  Conveniente e cheia de recursos. 
Sob medida para o espaço do seu 
grupo de trabalho e para as suas 
necessidades de impressão, disponível 
como impressora discreta de mesa, ou 
podendo ser confi gurada sobre três 
bandejas adicionais para 500 folhas 
que podem ser carregadas com papéis 
de tamanhos de até 330 x 457 mm 

•  Traga para o ambiente interno 
uma variedade maior de trabalhos. 
Produza folhetos, boletins e relatórios 
com aparência profi ssional usando 
recursos como impressão frente e verso 
automática, impressão de folheto e 
paginado. Imprima em uma variedade 
de mídia, incluindo etiquetas e papel-
cartão, e banner de até 1200 mm.

Qualidade de cores nas 
quais você pode confi ar
Produz cores nítidas com precisão perfeitas 
para o uso. A impressora Phaser 7500 
fornece ferramentas para deixar você 
parecendo um especialista em cores.

•  Resolução de 1200 x 1200 dpi. Produz 
impressões precisas e detalhadas.

•  Muito confi ável. A cor que você visualiza 
no documento é exatamente a que você 
imprime – sem variação. O segredo? Ela 
usa as ferramentas dos profi ssionais: o 
True Adobe® PostScript® 3™ garante que 
documentos visualmente ricos sejam 
impressos confi ável e rapidamente, enquanto 
a tabela de cores pré-aprovadas do Pantone® 

garante que as cores especifi cadas sejam 
impressas com precisão e consistência.

•  Toner EA da Xerox. Produz as menores 
partículas de toner do mercado – para 
linhas mais fi nas, maior contraste e 
qualidade acentuada. O toner EA também 
requer menos energia para produção e 
reduz a quantidade de toner necessária 
para a impressão de cada página.

•  Uma poderosa tecnologia de cores. 
Funciona em segundo plano para 
fornecer automaticamente as melhores 
cores para cada elemento na página. 
Use-a para selecionar pré-confi gurações 
automáticas para alcançar uma meta 
específi ca, como uma publicação ou a 
tela do seu computador. Ou seja criativo e 
use para refi nar suas cores e obter efeitos 
especiais sem alterar o seu arquivo.

•  Ferramentas de especialistas estão 
incorporadas. Inclui o recurso de Black 
Trapping, que mantém o texto claro e 
legível mesmo quando está impresso 
em preto com plano de fundo colorido 
ou em planos de fundo preto.

Impressora Colorida Phaser® 7500
Cores com qualidade profi ssional para escritórios e grupos de trabalho. 
Agora existe uma impressora de pronta para rede que é robusta o sufi ciente 
para processar com rapidez e qualidade profi ssional os trabalhos de impressão, 
e amigável o bastante para servir perfeitamente à rotina do escritório. 
Recursos de controle de cores e ferramentas de gerenciamento da impressora 
simplifi cam a impressão e o capacitam a produzir mais do que nunca.

Funções básicas da 
Phaser® 7500

Rede padrão • 
35 ppm colorido/• 
preto-e-branco
Resolução de 1200 x 1200 dpi• 
Imprime até 320 x 1200 mm• 
Capacidade máxima de • 
papel de 2.100 folhas

LxPxA:
(confi guração 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Impressão

330 x 457 mm

ppm

Tenha cores em alta resolução onde elas são 
importantes. A Phaser 7500 oferece aos seus 
documentos comerciais um diferencial competitivo.



Confi gurações da impressora Phaser® 7500 Opções

Phaser 7500N

2 Bandejas com • 
capacidade para 
600 folhas

Gigabit Ethernet• 

Phaser 7500DN

2 Bandejas com • 
capacidade para 
600 folhas

Gigabit Ethernet• 

Impressão • 
automática frente 
e verso

Phaser 7500DT

3 bandejas com • 
capacidade para 
1.100 folhas

Gigabit Ethernet • 

Impressão • 
automática frente 
e verso

Phaser 7500DX

5 bandejas com • 
capacidade para 
2.100 folhas

Gigabit Ethernet • 

Impressão automática • 
frente e verso 

Kit de produtividade• 

Kit de produtividade • 
(inclui disco rígido de 40 GB)

Alimentadores de 500 e 1.500 folhas• 

Suporte• 

Adaptador de rede sem fi o• 

Atualização de memória• 

Kit de produtividade• 
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Segurança avançada

•  Implantação sem preocupações. 
Ferramentas poderosas que 
permitem que você controle 
quem e quando imprime colorido.

•  Dados privados fi cam em segurança. 
A impressão segura guarda o trabalho 
até que um número de identifi cação 
(PIN) seja inserido, e a Sobregravação 
de disco rígido “destrói” os dados após 
cada trabalho ou quando solicitado.

•  Um bom equipamento de rede. Suporte 
incorporado para os protocolos de segurança 
mais recentes, incluindo IPv6, 802.1x e IPSec.

A bandeja 1 (bandeja multiuso), para 100 folhas, 
alimenta uma ampla variedade de mídia de 
tamanho customizado para folhas de banners 
de até 1.200 mm de comprimento.

Bandeja principal para 500 folhas.

O alimentador para 1.500 folhas inclui 
três bandejas e aumenta a capacidade 
total de papel para 2.100 folhas.

A impressão automática frente e verso 
economiza papel.

O suporte opcional com rodas fornece 
armazenamento para um conjunto completo 
de cartuchos de toner (mostrado abaixo).

Simples de usar, 
fácil de gerenciar 
Gerenciar trabalhos complexos não precisa 
ser algo complicado. A Phaser 7500 oferece 
possibilidades de gerenciamento de uma 
impressora superior e recursos inovadores 
que a tornam especialmente fácil de usar.

Gerenciamento fácil da impressora. • 
Disponível com CentreWare Internet 
Services com servidor web embutido. 
Ganhe tempo com confi guração clonando 
e automatizando a instalação. Visualize 
o status do trabalho e a resolução de 
problemas no seu browser da web. 

O acesso fácil• . Não é necessário 
girar ou mover a impressora para 
executar a manutenção de rotina 
como trocar o toner e colocar papel.

Comunicação bidirecional.•  
Fornece atualizações sobre os seus 
trabalhos de impressão, incluindo os níveis 
de fornecimento de toner, no painel frontal, 
ou na sua área de trabalho, ou ainda pela 
rede. Os alertas pop-up imediatamente 
o avisam de qualquer problema de 
impressão – e também como resolvê-lo.

Armazenamento de arquivos • 
impressos com frequência. Armazene 
os arquivos no disco rígido interno 
(padrão na 7500DX) para a reimpressão 
rápida, fácil e conveniente. O recurso 
Imprimir Com permite que você inclua 
um arquivo armazenado junto com 
a impressão do trabalho novo.



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

Até 35 ppm coloridas/35 ppm preto-e-branco

Ciclo de trabalho Até 150.000 páginas/mês

Manuseio de papel
Entrada de papel Padrão Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; tamanhos personalizados: de 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm

Bandeja 2: 500 folhas; Tamanhos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Bandejas adicionais
Opcional

Bandeja 3: 500 folhas; 
Tamanhos personalizados: 
de 140 x 182 mm a 330 x 457 mm

Bandejas 3, 4, 5: 500 folhas cada; 
Tamanhos personalizados: 
de 140 x 182 mm a 330 x 457 mm

Saída de papel 400 folhas

Impressão frente e verso Opcional Padrão

Impressão
Tempo de impressão 
da primeira página Até 7 segundos coloridas/7 segundos preto-e-branco

Resolução da impressão Até 1200 x 1200 dpi

Processador PowerGUICC™ III Freescale de 1 GHz

Memória (padrão/máximo) 512 MB DDR2/ 2 GB

Conectividade USB 2.0 de alta velocidade; Gigabit Ethernet 

Linguagens de 
descrição de página Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Recursos de impressão Impressão em folhetos, dimensionamento, marcas d'água, páginas de tamanho personalizado, impressão em preto, 
folha de rosto, alceamento em RAM, impressão remota, separadores, N-up, Banners, captura de preto

Kit de produtividade

Opcional

Disco rígido: pessoal/salva pessoal/
de segurança/de prova, impressão 
salva, alceamento em disco rígido, 

Imprimir com, impressão direta de PDF, 
armazenamento de fonte estendido

Segurança 802.1x, IPSec, SMNP v3, Impressão de segurança e Sobregravação de disco rígido (requer o Kit de produtividade)

Phaser® 7500

Para obter mais informações, visite nosso site: www.xerox.com/offi ce 
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Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerta 
de e-mail, Ferramenta de análise de uso, cartão de 
confi guração, notifi cação de conclusão do trabalho

Drivers de impressão 
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, 
Mac OS® X 10.3 e superiores, Sun Solaris 8/9/10, 
SUSE® 10.0 e 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™

Capacidade para fontes 
139 True Adobe® fontes PostScript® e fontes 81 PCL®

Manuseio de mídia
Bandeja 1 (MPT): de 67 a 280 gr/m2; Bandeja 1 
Duplex (MPT): de 67 a 220 gr/m2; Bandejas 2 e 5: 
de 67 a 256 gr/m2; Bandejas Duplex 2 e 5: de 67 
a 220 gr/m2; Tipos de mídia: Papel liso, envelopes, 
transparências, etiquetas, cartão/capa, brilhante

Controles coloridos
Simulações de cores sólidas aprovadas para 
PANTONE®, correção de cores da Xerox

Ambiente operacional
Em funcionamento: 10 a 32 ºC, Armazenamento: 
-20 a 48 ºC; Umidade relativa: Em funcionamento: 
10% a 80%; Armazenamento: 10% a 85%; Níveis de 
pressão do som: Impressão: 51 dB(A), Em espera: 26 dB(A); 
Níveis de ruído: Impressão: 6.8 B, Em espera: 4.2 B; Tempo 
de aquecimento (do modo de hibernação): até 46 segundos.

Potência
Alimentação: 110–127 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energia: 
Modo de espera: 95 W, Impressão: 670 W, Economia 
de energia: 11 W; qualifi cada pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Peso: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Peso: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Peso: 99 kg

Certifi cações
FCC Parte 15, classe A, listado por 
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE 
aplicável às diretivas 2004/108/EC e 
2006/95/EC, Seção 508 ADA

Conteúdo da caixa
Phaser 7500• 
Cartucho de toner (capacidade para 9600 • 
impressões1 para CMY e capacidade de 
19800 impressões1 para preto-e-branco)
Software e CD de documentação • 
(com Manual do usuário, Guia de instalação 
rápida e Declaração de garantia)
Cabo de energia• 

Suprimentos
Cartucho de impressão de capacidade padrão1:
Ciano: 9600 páginas 106R01440
Magenta: 9600 páginas 106R01441
Amarelo: 9600 páginas 106R01442
Cartucho de impressão de alta capacidade 1:
Preto: 19800 páginas 106R01446
Ciano: 17800 páginas 106R01443
Magenta: 17800 páginas 106R01444
Amarelo: 17800 páginas 106R01445

Itens de manutenção de rotina
Unidade de imagem: 80.000 páginas2 108R00861
Recipiente para resíduos: 20.000 páginas2 108R00865
Fusor de 110 volts e Kit de limpador 
de correia (até 100.000 páginas)2 115R00061
Roletes da bandeja de papel principal 
(100.000 páginas)2 109R00778
Opções
Memória de 512 MB 097S03635
Memória de 1 GB 097S04025
Alimentador para 500 folhas 097S04023
Alimentador para 1500 folhas 097S04024
Gabinete 097S03873
Kit de produtividade 097S04027
Adaptador de rede sem fi o 097S03740

1  Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. 
O rendimento varia com base na imagem, na cobertura de área e na mídia usada.

2  Páginas padrão médias. O rendimento varia de acordo com a 
extensão do trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.


