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Έγχρωμος εκτυπωτής
Phaser 7500
Ο ειδικός του χρώματος.
Έτοιμος για το γραφείο.

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox Phaser 7500
®

®

Χαρίστε στο γραφείο σας χρώμα επαγγελματικής ποιότητας. Τώρα υπάρχει
ένας εκτυπωτής με δυνατότητα δικτύωσης που είναι αρκετά ισχυρός για να χειριστεί
γρήγορες εργασίες εκτύπωσης επαγγελματικής ποιότητας, αλλά αρκετά πρακτικός
για το πολυάσχολο γραφείο σας. Οι καινοτόμες δυνατότητες ελέγχου χρώματος
και τα εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή απλοποιούν την εκτύπωση, ώστε να κάνετε
ακόμα περισσότερα.
Προσαρμογή στον τρόπο
εργασίας σας
Εξοικονομήστε χρήματα από την ανάθεση
των έγχρωμων εκτυπώσεων μεγάλου όγκου
για την ομάδα εργασίας σας. Ο Phaser
7500 διαθέτει πολλές δυνατότητες που τον
καθιστούν τέλειο για περιβάλλον εκτύπωσης
κατ’ απαίτηση στο γραφείο.
• Γρήγορη έγχρωμη εκτύπωση 35 σελ./
λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι ενώ απολαμβάνετε
το μεσημεριανό σας, θα εκτυπωθούν
100 αντίγραφα μιας έγχρωμης 20σέλιδης
αναφοράς. Ο γρήγορος επεξεργαστής του
1 GHz διασφαλίζει ότι οι μεγάλης διάρκειας
εκτυπώσεις και οι πολύπλοκες εργασίες με
γραφικά, φωτογραφίες και διαγράμματα θα
εκτελούνται πολύ γρήγορα.
• Δικτυωμένος για κοινή χρήση. Το Gigabit
Ethernet είναι στάνταρ και ο καθένας,
ανεξάρτητα από το περιβάλλον – Microsoft
Windows®, Apple Macintosh® και Linux®
– μπορεί να επωφεληθεί από την ισχύ του
Phaser 7500.
• Πιο υπεύθυνη χρήση και μειωμένο
κόστος. Χρησιμοποιήστε δυνατότητες
δημιουργίας αναφορών για να
παρακολουθείτε και να αναλύετε έγχρωμες
κα ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, και για την
ακριβή χρέωση μεμονωμένων χρηστών ή
τμημάτων.
• Πρακτικός και πολυμήχανος. Με μέγεθος
κατάλληλο για το χώρο και τις ανάγκες
εκτύπωσης της ομάδας εργασίας σας,
διατίθεται ως επιτραπέζιος εκτυπωτής
χαμηλού προφίλ, ή μπορεί να διαμορφωθεί
σε ένα αποδοτικό επιδαπέδιο μοντέλο με
τρεις πρόσθετους δίσκους των 500 φύλλων
που δέχονται χαρτί μεγέθους έως SRA3.

• Εκτυπώστε περισσότερες εργασίες
χωρίς εξωτερική ανάθεση. Δημιουργήστε
φυλλάδια επαγγελματικής εμφάνισης,
ενημερωτικά δελτία και αναφορές
χρησιμοποιώντας δυνατότητες όπως
αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης,
εκτύπωση booklet και σελιδοποίηση.
Εκτυπώστε σε πληθώρα υλικών, όπως
ετικέτες, χαρτόνι και σε πανό μεγέθους
μέχρι 1.200 mm.

Ποιοτικό χρώμα στο οποίο
μπορείτε να βασιστείτε
Εκπληκτικό χρώμα ακριβείας στη στιγμή.
Ο εκτυπωτής Phaser 7500 παρέχει τα
εργαλεία για να γίνετε σωστός επαγγελματίας
του χρώματος.

• Γραφίτης Xerox EA . Παράγει τα μικρότερα
σωματίδια γραφίτη στην αγορά – για ακόμα
πιο λεπτομερείς γραμμές, μεγαλύτερη
αντίθεση και ευκρινέστερη ποιότητα.
Ο γραφίτης EA απαιτεί επίσης λιγότερη
ενέργεια για την παραγωγή του και μειώνει
την ποσότητα γραφίτη που απαιτείται για
την εκτύπωση της κάθε σελίδας.
• Ενσωματωμένα εργαλεία για ειδικούς.
Περιλαμβάνει τη λειτουργία σύμπτυξης
μαύρου (Black Trapping), που διατηρεί το
κείμενο ευκρινές και ευανάγνωστο είτε
εκτυπώνετε μαύρο σε έγχρωμο φόντο είτε
χρώμα σε μαύρο φόντο.

• Ανάλυση 1200 x 1200 dpi. Για ευκρινή,
λεπτομερή αντίτυπα.
• Πανίσχυρη τεχνολογία χρώματος.
Χρησιμοποιήστε την για να επιλέξετε μια
μεγάλη σειρά αυτόματων προκαθορισμένων
ρυθμίσεων. Γίνετε δημιουργικοί και
χρησιμοποιήστε την για να ρυθμίσετε τα
χρώματα και να δημιουργήσετε ειδικά εφέ
χωρίς να αλλάξετε το αρχείο. Χρησιμοποιεί
επίσης τα εργαλεία των επαγγελματιών:
Η γλώσσα True Adobe® PostScript® 3™
διασφαλίζει ότι τα οπτικά πλούσια έγγραφα
εκτυπώνονται αξιόπιστα και γρήγορα.
Αποκτήστε χρώμα υψηλής ανάλυσης εκεί που
πραγματικά μετράει. Ο Phaser 7500 δίνει στα
έγγραφά σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύντομα στοιχεία για τον
Phaser 7500
• Ενσωματωμένη δικτύωση
• 35 έγχρωμες/ασπρόμαυρες
σελ./λεπτό
• Ανάλυση 1200 x 1200 dpi
• Εκτύπωση μέχρι 320 x 1200 mm
• Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού
2.100 φύλλα

Εκτύπωση
SRA3

35

σελ./λεπτό

ΠxΒxΥ:
(σύνθεση 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Εύκολος στη χρήση, εύκολος
στη διαχείριση
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Οι σύνθετες εργασίες δεν είναι ανάγκη
να είναι περίπλοκες. Χάρη στις ανώτερες
δυνατότητες διαχείρισης εκτυπωτή και τα
καινοτόμα χαρακτηριστικά, ο Xerox® Phaser®
7500 είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

1

• Ξεκούραστη διαχείριση εκτυπωτή.
Διατίθεται με ενσωματωμένο Web server
Xerox® CentreWare® Internet Services.
Εξοικονομήστε χρόνο με αναπαραγωγή
ρυθμίσεων και αυτόματη εγκατάσταση.
Προβάλετε την κατάσταση εργασίας και
αντιμετωπίστε τα προβλήματα μέσω του
προγράμματος περιήγησης στο Web.
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• Πρόσβαση από το μπροστινό μέρος που
ανοίγει εύκολα. Δεν απαιτείται περιστροφή
ή μετακίνηση του εκτυπωτή για συντήρηση
ρουτίνας, όπως αλλαγή γραφίτη και
προσθήκη χαρτιού.
• Αμφίδρομη επικοινωνία. Παρέχει
ενημερώσεις για τις εργασίες εκτύπωσης,
καθώς και τη στάθμη γραφίτη, από τον
μπροστινό πίνακα, την επιφάνεια εργασίας
σας ή ακόμα και στο web. Οι αναδυόμενες
ειδοποιήσεις σάς ενημερώνουν αμέσως για
προβλήματα με την εκτύπωση και πώς να
τα επιδιορθώσετε.
• Αποθήκευση εγγράφων που
εκτυπώνονται συχνά. Αποθηκεύστε τα
αρχεία στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο
(στάνταρ στον 7500DX) για γρήγορη,
εύκολη, αυτόνομη επανεκτύπωση. Η
δυνατότητα Print With επιτρέπει τη
συμπερίληψη ενός αποθηκευμένου αρχείου
με τη νέα εργασία εκτύπωσης.
• Μεγάλη σιγουριά. Εγγύηση ενός έτους
στις εγκαταστάσεις του πελάτη που
διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής θα είναι πάντα
λειτουργικός.

1

Δίσκος 1 χωρητικότητας 100 φύλλων (δίσκος
διαφορετικών μεγεθών) που τροφοδοτεί μια
μεγάλη σειρά υλικών εξειδικευμένου μεγέθους
μέχρι φύλλα πανό μήκους 1.200 mm
2

Κύριος δίσκος 500 φύλλων
3

Τροφοδότης 1.500 φύλλων με τρεις δίσκους
για συνολική χωρητικότητα χαρτιού
2.100 φύλλων
4

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για
αξιόπιστα αποτελέσματα με εξοικονόμηση
χαρτιού
5

Προαιρετική τροχήλατη βάση που παρέχει
αποθηκευτικό χώρο για ένα πλήρες σετ
κασετών γραφίτη (εικονίζεται παρακάτω)

Εξελιγμένη ασφάλεια
• Ανάπτυξη χωρίς προβλήματα.
Πανίσχυρα εργαλεία για να ελέγχετε ποιος
εκτυπώνει έγχρωμα και πότε.
• Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν
ασφαλή. Η ασφαλής εκτύπωση
παρακρατεί την εργασία στην ουρά
μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός PIN
στον εκτυπωτή, ενώ η επεγγραφή του
σκληρού δίσκου “τεμαχίζει” ηλεκτρονικά τα
δεδομένα μετά από κάθε εργασία ή όταν το
θελήσετε.
• Εξαιρετικός για σύνδεση σε δίκτυο.
Ενσωματωμένη υποστήριξη για τα πιο
πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας
συμπεριλαμβανομένων των IPv6, 802.1x
και IPSec.
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Συνθέσεις του εκτυπωτή Phaser 7500

Επιλογές

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

•2
 δίσκοι,
χωρητικότητα
600 φύλλων

•2
 δίσκοι,
χωρητικότητα
600 φύλλων

• 3 δίσκοι,
χωρητικότητα
1.100 φύλλων

• 5 δίσκοι,
χωρητικότητα
2.100 φύλλων

•G
 igabit Ethernet

•G
 igabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου

•Α
 υτόματη εκτύπωση
διπλής όψης

• Αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης

• Αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης

• Αναβάθμιση μνήμης

• Κιτ παραγωγικότητας

• Κιτ παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό
δίσκο 80 GB)
• Τροφοδότης 500 και 1.500 φύλλων
• Βάση με αποθηκευτικό χώρο

Xerox® Phaser® 7500
Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Ταχύτητα
Φόρτος εργασίας
Χειρισμός χαρτιού
Τροφοδότηση χαρτιού

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

Μέχρι 35 σελ./λεπτό έγχρωμη / 35 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη
Μέχρι 150.000 σελίδες/μήνα
Στάνταρ

Δίσκος 1 (MPT): 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 99 mm έως 320 x 1200 mm
Δίσκος 2: 500 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως A3

Πρόσθετοι δίσκοι

Δίσκος 3: 500 φύλλα. Εξειδικευμένα
μεγέθη: 140 x 182 mm έως SRA3

Προαιρετικά
Έξοδος χαρτιού
Εκτύπωση διπλής όψης

400 φύλλα
Προαιρετικά

Εκτύπωση

Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας

Στάνταρ
Έγχρωμη σε 7 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 7 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης

Μέχρι 1200 x 1200 dpi

Επεξεργαστής

1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Μνήμη (στάνταρ / μέγ.)

512 MB DDR2 / 2 GB

Συνδεσιμότητα

SB 2.0, Hi-Speed, Gigabit Ethernet, IPv6
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)
Λειτουργίες εκτύπωσης

Δίσκος 3, 4, 5: 500 φύλλα ο καθένας.
Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm
έως SRA3

Εκτύπωση booklet, κλιμάκωση, υδατογραφήματα, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία, εξώφυλλα,
μνήμη RAM για σελιδοποίηση, απομακρσμένη εκτύπωση, διαχωριστικά, εκτύπωση N-up, αρχικές σελίδες, σύμπτυξη μαύρου

Κιτ παραγωγικότητας

Σκληρός δίσκος: Προσωπική
εκτύπωση/ προσωπική
αποθηκευμένη εκτύπωση/
ασφαλής εκτύπωση/ εκτύπωση
δοκιμίου/ αποθηκευμένη εκτύπωση,
σελιδοποίηση από σκληρό δίσκο,
εκτύπωση με, εκτύπωση απευθείας
σε PDF, επέκταση αποθήκευσης
γραμματοσειρών

Προαιρετικά

Ασφάλεια
Εγγύηση
Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
ειδοποιήσεις μέσω e-mail, εργαλείο ανάλυσης χρήσης, κάρτα
ρύθμισης παραμέτρων, ειδοποίηση ολοκλήρωσης της εργασίας
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3
και νεώτερη έκδοση, Sun Solaris 8/9/2010, SUSE® 10.0 και 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®
Δυνατότητες γραμματοσειρών
139 γραμματοσειρές True Adobe® PostScript® και 81
γραμματοσειρές PCL®
Χειρισμός μέσων
Δίσκος 1 (MPT): 67-280 gsm. Δίσκος 1 (MPT) διπλής όψης:
67-220 gsm. Δίσκοι 2-5: 67-256 gsm. Δίσκοι 2-5 διπλής όψης
67-220 gsm. Τύποι υλικού: Απλό χαρτί, φάκελοι, διαφάνειες,
ετικέτες, κάρτες/εξώφυλλα, ιλουστρασιόν
Έλεγχος χρωμάτων
Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την
PANTONE®, διορθώσεις χρωμάτων Xerox, Colour By Words

802.1x, IPSec, SMNP v3, ασφαλής εκτύπωση και επεγγραφή σκληρού δίσκου (απαιτεί κιτ παραγωγικότητας)
Ένα έτος στις εγκαταστάσεις του πελάτη
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz. Κατανάλωση ισχύος: Σε
αναμονή: 95 W. Εκτύπωση: 670 W. Εξοικονόμηση ενέργειας:
11 W. Πιστοποίηση ENERGY STAR® (Δεν συμπε-ριλαμβάνει
7500N)
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm. Βάρος: 66 kg.
7500DT: 640 x 665 x 532 mm. Βάρος: 79 kg.
7500DX: 640 x 665 x 770 mm. Βάρος: 99 kg
Πιστοποιήσεις
FCC Part 15, Class B, καταχωρημένος κατά UL 60950-1/ CSA
60950-1-03, σήμανση CE για τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ και
2006/95/ΕΚ και την Ενότητα 508 ADA
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Phaser 7500
• Κασέτα γραφίτη (ικανότητα εκτύπωσης 9.600 σελίδες1 για
CMY και ικανότητα εκτύπωσης 19.800 σελίδες1 για μαύρο)
•C
 D λογισμικού και τεκμηρίωσης (με εγχειρίδιο χρήσης, οδηγό
γρήγορης εγκατάστασης και δήλωση εγγύησης)
• Καλώδιο τροφοδοσίας

Περιβάλλον λειτουργίας
Λειτουργίας: 10º έως 32º C. Αποθήκευσης: -20º έως 48º C.
Σχετική υγρασία: Λειτουργίας: 10% έως 80%. Αποθήκευσης:
10% έως 85%. Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: 51 dB(A),
σε αναμονή: 26 dB(A). Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση:
6,8 B, σε αναμονή 4,2 B. Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας): Μόλις 46 δευτερόλεπτα

Αναλώσιμα
Κασέτα εκτύπωσης, στάνταρ χωρητικότητας1:
Κυανό: 9.600 σελίδες
Ματζέντα: 9.600 σελίδες
Κίτρινο: 9.600 σελίδες
Κασέτα εκτύπωσης, υψηλής χωρητικότητας1:
Μαύρο: 19.800 σελίδες
Κυανό: 17.800 σελίδες
Ματζέντα: 17.800 σελίδες
Κίτρινο: 17.800 σελίδες

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

Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Μονάδα απεικόνισης: 80.000 σελίδες2108R00861
108R00865
Κασέτα υπολειμμάτων: 20.000 σελίδες2	
Κιτ καθαριστή ιμάντα και φούρνου 220 V
(μέχρι 100.000 σελίδες)2115R00062
Βοηθητικός εξοπλισμός
Μνήμη 512 MB
Μνήμη 1 GB
Μονάδα διπλής όψης
Τροφοδότης 500 φύλλων 
Τροφοδότης 1.500 φύλλων 
Βάση με αποθηκευτικό χώρο
Κιτ παραγωγικότητας
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη*
– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ

097S03635
097S04025
097S04026
097S04023
097S04024
097S04552
097S04027
097S03741
097S03742

 έση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798.
Μ
Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τα μέσα που
χρησιμοποιήθηκαν.
2
Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της
εργασίας, το μέγεθος των υλικών και τον προσανατολισμό.
*
Για τη Δανία και την Ελβετία απαιτείται τοπικός προσαρμογέας.
1

(Δεν συμπε-ριλαμβάνει 7500N)
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