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Färgskrivare

Phaser 7500 färgskrivare
Experten på färg.
Klar att ta kontoret i besittning.

Xerox Phaser 7500 färgskrivare
®

®

Ge alla på företaget tillgång till professionell färg. Nu finns det en
nätverksklar skrivare som är både tillräckligt robust för korta jobb med
professionell kvalitet, och så enkel att hantera att den kan börja användas
direkt. Enastående färgfunktioner och skrivarövervakningsverktyg förenklar
utskriften och ger dig fler möjligheter än någonsin.
Produktivitet på beställning

Färgkvalitet som du kan lita på

Du kan göra stora besparingar genom att
producera arbetsgruppens mångskiftande
och stora färgutskriftsjobb inom huset.
Phaser 7500 har massor av funktioner som
gör den till ett perfekt val för kontorets
beställtryckbehov.

Framställ strålande, korrekta färger direkt från
start. Phaser 7500 har verktyg som får dig att
framstå som färgexpert.

• Snabb färgutskrift med 35 sid/min.
Det innebär att 100 exemplar av din
20-sidiga färgrapport skrivs ut under
lunchen. Den snabba 1 GHz-processorn
säkerställer snabb bearbetning av såväl
volymjobb som komplexa jobb med grafik,
foton och diagram.
• Nätverksklar. Gigabit Ethernet är standard
och alla, oavsett om miljön är Microsoft
Windows®, Apple Macintosh® eller Linux®,
kan utnyttja Phaser 7500.
• Bättre spårbarhet och lägre kostnader.
Använd jobbredovisningsfunktionerna för
att spåra och analysera färg- och
svartvittutskrift och fördela kostnader
på rätt individer eller avdelningar.
• Praktisk och väl tilltagen. Skrivaren kan
anpassas till arbetsgruppens utrymmeskrav
och utskriftsbehov och kan fås som en
smidig skrivbordsmodell, eller konfigureras
till en synnerligen produktiv golvmodell med
tre extramagasin om vardera 500 ark som
rymmer papper upp till SRA3-storlek.

• 1200 x 1200 dpi upplösning. Ger skarpa,
detaljrika utskrifter.
• Kraftfull färgteknik. Du kan välja mellan
ett stort utbud av automatiska
förinställningar. Släpp lös din kreativitet
och finjustera färger och skapa
specialeffekter utan att göra ändringar i
dokumentet. Du har också tillgång till
verktyg som proffsen använder:
Adobe® PostScript® 3™ garanterar
att tungt formaterade dokument skrivs
ut tillförlitligt och snabbt.
• Xerox EA-toner. Med marknadens
minsta tonerpartiklar, som ger finare
linjer, högre kontrast och bättre skärpa.
Med EA-toner åtgår dessutom mindre
energi vid tonertillverkningen, plus att
mindre mängd toner krävs vid utskrift
med bibehållen täckning.
• Inbyggda expertverktyg. Till exempel
ger svart-trappning skarpare och tydligare
återgivning av svart text på färgad bakgrund,
och av färgad text på svart bakgrund.

Färgutskrift med hög upplösning när det verkligen
gäller. Phaser 7500 producerar färgutskrifter som
sannerligen skiljer sig från mängden.

• Bearbeta fler typer av jobb inom huset.
Framställ broschyrer med ett professionellt
utseende, nyhetsbrev och rapporter med
hjälp av funktioner såsom automatisk
dubbelsidig utskrift, häftesutskrift och
sortering. Utskrift kan göras på alla typer av
utskriftsmaterial inklusive etiketter, kartong
och försättsblad upp till 1 200 mm.

Utskrift

Phaser 7500 Fakta i korthet
•
•
•
•
•

Inbyggt nätverk
35 sid/min i färg och svartvitt
1200 x 1200 dpi upplösning
Arkstorlekar upp till 320 x 1200 mm
Maximal papperskapacitet 2 100 ark

SRA3

35

sid/min

B x D x H:
(7500DX-konfigurationen)
640 x 665 x 770 mm
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Enkel att använda, enkel
att övervaka

1

Komplexa jobb behöver inte vara
komplicerade. Xerox® Phaser® 7500 har
strålande skrivarövervakningsverktyg och
innovativa funktioner som gör den ovanligt
lättanvänd.
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• Enkel skrivarövervakning. Med inbyggd
webbserver för Xerox® CentreWare®
Internet Services. Du sparar tid med
konfigureringskloning och automatisk
installation. Visa skrivarstatus och felsök
direkt från webbläsaren.
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• Skrivaren öppnas enkelt framifrån.
Inget vridande eller flyttande av skrivaren
vid rutinmässigt underhåll såsom tonerbyte
och papperspåfyllning.
• Tvåvägskommunikation. Information
om utskriftsjobb och tonernivå via
manöverpanel, dator eller webbgränssnitt.
Varningsmeddelanden gör dig uppmärksam
på eventuella problem, samt hur du
åtgärdar dem.
• Lagra dokument som ofta behöver skrivas
ut. Spara dokumenten på den inbyggda
hårddisken (standard på 7500DX) för
snabb och enkel utskrift direkt från
skrivaren. Med funktionen för samtidig
utskrift kan du inkludera ett sparat
dokument i utskriftsjobbet.
• En lugnare tillvaro. Med ett års på platsgaranti kan du vara viss om att skrivaren
alltid är utskriftsberedd.

1

100-arks magasin 1 (kombimagasin) för
ett brett sortiment utskriftsmaterial med
anpassade storlekar inklusive försättsblad upp
till 1 200 mm
2

Huvudmagasin för 500 ark
3

Tre magasin för 1 500 ark ger en total
kapacitet på 2 100 ark
4

Automatisk dubbelsidig utskrift ger bekväm
och resursbesparande utskrift
5

Hjulförsett stativ med förvaringsutrymme för
en uppsättning tonerkassetter (se nedan)

Avancerade säkerhetsfunktioner
• Bekymmerslös användning. Kraftfulla
verktyg för styrning av vem som kan
använda färg, och när
• Konfidentiella data förblir konfidentiella.
Säker utskrift innebär att utskriftsjobb
placeras i en utskriftskö och skrivs ut först
när en PIN-kod anges, och funktionen
för dataöverskrivning skriver över alla
dokumentdata på hårddisken efter varje
jobb eller på begäran.
• En god nätverksmedlem. Inbyggt stöd för
de senaste protokollen för nätverkssäkerhet,
såsom IP 6, 802.1x och IPSec.
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Phaser 7500-konfigurationer

Tillval

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

• Produktivitetssats (80 GB hårddisk inkluderad)

•T
 vå magasin, 600 ark

•T
 vå magasin, 600 ark

• Tre magasin, 1 100 ark

• 500- och 1 500-arks magasin

•G
 igabit Ethernet

•G
 igabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Fem magasin,
2 100 ark
• Gigabit Ethernet

• Trådlös nätverksadapter

• Automatisk
dubbelsidig utskrift

• Minnesuppgradering

• Automatisk
dubbelsidig utskrift

• Automatisk
dubbelsidig utskrift

• Produktivitetssats

• Stativ med förvaring

Xerox® Phaser® 7500
Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Hastighet
Maximal utskriftsvolym
Pappershantering
Pappersinmatning

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt

Standard

Upp till 150 000 sidor/månad
Magasin 1 (kombimagasin): 100 ark, anpassade storlekar: 89 x 99 mm till 320 x 1200 mm
Magasin 2: 500 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till A3

Extramagasin

Magasin 3: 500 ark, anpassade
storlekar: 140 x 182 mm till SRA3

Tillval
Pappersutmatning
Dubbelsidig utskrift.

400 ark
Tillval

Standard

Utskrift

Första sidan

7 sekunder i färg och svartvitt

Utskriftsupplösning

Upp till 1200 x 1200 dpi

Processor

1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Minne (standard/max)

512 MB DDR2-minne/2 GB

Anslutningar

USB 2.0, Hi-Speed, Gigabit Ethernet, IPv6

Skrivarspråk

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Utskriftsfunktioner

Magasin 3‚ 4, 5: 500 ark vardera,
anpassade storlekar: 140 x 182 mm
till SRA3

Häftesutskrift, skalning, vattenmärken, anpassad pappersstorlek, endast svartvitt, försättsblad, minnessortering, fjärrutskrift,
separationssidor, flera sidor per ark, banderoller, svart-trappning

Produktivitetssats

Hårddisk: Sparad, säker, personlig
utskrift, personlig sparad utskrift
samt provutskrift, hårddisksortering,
samtidig utskrift, direkt PDF-utskrift,
utökad teckensnittslagring

Tillval

Säkerhet
Garanti

802.1x, IPSec, SMNP 3, säker utskrift och dataöverskrivning (produktivitetssats krävs)
Ett år på plats*

*Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Skrivarövervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
e-postrapportering, användningsanalys, konfigureringskort,
meddelande när utskriften är klar

Strömförsörjning
Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz. Effektförbrukning:
vänteläge: 95 W, utskrift: 670 W, energisparläge: 11 W.
ENERGY STAR®-kompatibel (Inkluderar inte 7500N)

Skrivardrivrutiner
Windows® Server 2003, Server 2008, XP, Vista,
Mac OS® X 10.3 och högre, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0
och 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1–5, IBM AIX 5I v 5.3,
HP-UX 11.0/11i v 2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®

Mått (B x D x H)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm, vikt: 66 kg,
7500DT: 640 x 665 x 532 mm, vikt: 79 kg,
7500DX: 640 x 665 x 770 mm, vikt: 99 kg

Teckensnitt
139 Adobe® PostScript®-teckensnitt och 81 PCL®-teckensnitt

Certifiering
FCC del 15, klass A, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CEmärkning enligt direktiv 2004/108/EC och 2006/95/EC,
avsnitt 508 ADA

Pappershantering
Magasin 1 (kombimagasin): 67-280 g/m2, magasin
1 (kombimagasin) dubbelsidigt: 67-220 g/m2, magasin
2-5: 67-256 g/m2, magasin 2-5 dubbelsidigt: 67-220 g/m2.
Utskriftsmaterial: vanligt papper, kuvert, OH-film, etiketter,
kartong, glättat papper

Medföljande delar
• Phaser 7500
• Tonerkassett (9 600 sidor1 i CMY och 19 800 sidor1 i svart)
• CD med programvaror och dokumentation (handbok,
snabbinstallationsguide och garantibestämmelser)
• Nätkabel

Färgstyrning
PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger,
Xerox färgkorrigeringsteknik, Colour By Words
Driftmiljö
Drift: 10 °C till 32 °C, förvaring: -20 ºC till 48 ºC.
Relativ fuktighet: drift: 10 % till 80 %, förvaring: 10 % till
85 %. Ljudtrycksnivåer: utskrift: 51 dB(A), vänteläge:
26 dB(A). Ljudeffektsnivåer: utskrift: 68 dB, viloläge: 42 dB.
Uppvärmningstid (från energisparläge): 46 sekunder

Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassett1:
Cyan: 9 600 sidor
Magenta: 9 600 sidor
Gul: 9 600 sidor
Högkapacitetstonerkassett1:
Svart: 19 800 sidor
Cyan: 17 800 sidor
Magenta: 17 800 sidor
Gul: 17 800 sidor

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

Underhållsmaterial
Trumma: 80 000 sidor2108R00861
Avfallskassett: 20 000 sidor2	 108R00865
220 V fixeringsenhet och rengöringssats för filmbana
(upp till 100 000 sidor)2115R00062
Tillval
512 MB minne
097S03635
1 GB minne
097S04025
Modul för dubbelsidig utskrift
097S04026
500-arks magasin
097S04023
1 500-arks magasin
097S04024
Stativ med förvaring
097S04552
Produktivitetssats097S04027
Trådlös nätverksadapter
– Europeisk nätadapter*
097S03741
– Brittisk nätadapter
097S03742
S tandardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet varierar med
sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsmaterial.
Standardsidor. Sidantalet varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.
*
Dedikerad nätadapter krävs för Danmark och Schweiz.
1

2

(Inkluderar inte 7500N)
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