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Impressora a cores
Phaser 7500
Especialista em cor.
Pronta a usar no escritório.

Impressora a cores Xerox Phaser 7500
®

®

Proporcione a todo o seu escritório cores de nível profissional. Agora
existe uma impressora pronta para redes que é suficientemente robusta para
lidar com pequenos trabalhos de impressão de qualidade profissional e, no
entanto, suficientemente fácil de ajustar ao seu atarefado escritório. As inspiradas
funcionalidades de controlo de cor e as ferramentas de gestão da impressora,
simplificam a impressão e dão-lhe a capacidade de fazer muito mais.
Produtividade a pedido
Poupe bastante ao realizar internamente
a impressão diversa e de elevado volume a
cores do seu grupo de trabalho. A Phaser 7500
possui muitas características que a tornam
perfeita para o ambiente de impressão a
pedido do escritório.
• Impressão a cores rápida a 35 ppm. O que
significa que serão impressas 100 cópias do
seu relatório de 20 páginas a cores durante
a sua hora do almoço. O processador
de elevada velocidade a 1 GHz garante
que tanto os trabalhos extensos como os
complexos com imagens, fotografias ou
tabelas são processados rapidamente.
• Ligada em rede para partilha.
Gigabit Ethernet é standard e todos,
independentemente do sistema operativo
– Microsoft Windows®, Apple Macintosh®
e Linux® – podem usufruir da potência da
Phaser 7500.
• Aumente a fiabilidade e reduza os custos.
Utilize as funcionalidades de contabilização
para registar e analisar tanto a impressão
a cores como a preto e para facturar com
precisão os indivíduos ou departamentos.
• Conveniente e repleta de recursos.
Dimensionada para se ajustar ao espaço
e às necessidades de impressão do seu
grupo de trabalho, está disponível como
impressora pessoal de baixo perfil, ou pode
ser configurada como um modelo altamente
produtivo com três bandejas adicionais para
500 folhas que podem aceitar formatos até
ao SRA3.
• Realize mais tipos de trabalhos
internamente. Crie brochuras de aspecto
profissional, newsletters e relatórios utilizando
funcionalidades como impressão frente
e verso automática, impressão e separação
de booklet. Imprima numa variedade de
suportes, incluindo etiquetas e cartolinas
e formatos de faixas de até1200 mm.

Uma cor de qualidade em que
pode confiar
Obtenha cores brilhantes e precisas “prontas a
utilizar.” A impressora Phaser 7500 disponibiliza
as ferramentas para que aparente ser um
especialista em cores.
• Resolução de 1200 x 1200 dpi. Possibilita
impressões nítidas e pormenorizadas.
• Uma tecnologia de cores com imensas
capacidades. Utilize-a para seleccionar uma
vasta gama de definições automáticas. Seja
criativo e utilize-a para ajustar com precisão
a cor e obter efeitos especiais sem alterar
o ficheiro. Também utiliza as ferramentas dos
profissionais: True Adobe® PostScript® 3™
garante que documentos visualmente ricos
são impressos de modo fiável e rápido.
• O toner com agregação em emulsão
Xerox. Produz as partículas de toner mais
pequenas disponíveis comercialmente
– para obter linhas mais finas, maior
contraste e qualidade mais nítida. O toner
com agregação em emulsão necessita de
menos energia para ser fabricado e reduz
a quantidade de toner necessária para
imprimir cada página.

Obtenha cores com elevada resolução onde são
importantes. Com a Phaser 7500 os seus documentos
comerciais ganham uma vantagem competitiva.

• Ferramentas de especialista integradas.
Inclui a funcionalidade Black Trapping, que
mantém o texto nítido e legível quer seja
impresso a preto em fundos coloridos ou
a cores em fundos pretos.

Impressão

Características gerais da
Phaser 7500
•
•
•
•
•

Ligação em rede integrada
35 ppm a cores/a preto e branco
Resolução de 1200 x 1200 dpi
Impressão até 320 x 1200 mm
Capacidade máxima de papel
para 2.100 folhas

SRA3

35

ppm

LxPxA:
(configuração 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Simples de utilizar, fácil de gerir

4

A realização de trabalhos complexos não tem
de ser complicada. A Xerox® Phaser® 7500
oferece capacidades de gestão da impressora
superiores assim como funcionalidades
inovadoras que a tornam particularmente
fácil de utilizar.
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• Gestão de impressora sem esforços.
Disponível com os Serviços de Internet
Xerox® CentreWare® incorporados no
servidor web. Poupe tempo com a clonagem
de configuração e a instalação automática.
Visualize o estado do trabalho e resolva
problemas directamente a partir do
navegador web.
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• A zona de acesso é fácil de abrir e situa-se
mesmo na parte frontal. Não é necessário
rodar ou mover a impressora para realizar
manutenção de rotina como mudar o toner
ou adicionar papel.
• Comunicação bidireccional. Fornece
actualizações acerca dos trabalhos de
impressão, juntamente com os níveis
de toner, a partir do painel frontal, do
seu computador ou mesmo através da
internet. Avisos instantâneos notificam-no
imediatamente de quaisquer problemas
de impressão, assim como do modo de os
resolver.
• Guarde ficheiros frequentemente
impressos. Guarde ficheiros no disco rígido
integrado (standard na 7500DX) para
nova impressão rápida, fácil e directa.
A funcionalidade de imprimir conjuntamente
permite-lhe incluir um ficheiro guardado
com o novo trabalho de impressão.
• Paz de espírito. Uma garantia de um ano
no local garante que a sua impressora estará
sempre a funcionar.
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Bandeja 1 para 100 folhas (bandeja
multifuncional) alimenta uma vasta gama de
suportes de formato personalizado até folhas
de faixa de até 1200 mm de comprimento
2

Bandeja principal para 500 folhas
3

O alimentador para 1.500 folhas inclui três
bandejas e aumenta a capacidade de papel
total para 2.100 folhas
4

Impressão automática frente e verso para
saída económica e conveniente de papel
5

Segurança avançada
• Instalação sem preocupações. As
ferramentas com imensas capacidades
permitem-lhe controlar quem imprime
a cores e quando.
• Os dados privados permanecem seguros.
A impressão segura mantém
o trabalho na fila até ser introduzido um PIN
na impressora e a sobreposição de disco
rígido “destrói” os dados após cada trabalho
ou a pedido.
• Um bom membro da rede. Suporte
integrado para os protocolos de segurança
mais recentes incluindo IPv6, 802.1x e IPSec.

O armário com rodas opcional proporciona
armazenamento para um conjunto completo
de cartuchos de toner (mostrado abaixo)

5

Configurações da impressora Phaser 7500

Opções

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

•2
 bandejas,
capacidade para
600 folhas

•2
 bandejas,
capacidade para
600 folhas

• 3 Bandejas,
capacidade
1.100 folhas

• 5 Bandejas,
capacidade
2.100 folhas

•G
 igabit Ethernet

•G
 igabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Adaptador de rede sem-fios

• Impressão
automática frente
e verso

• Impressão
automática frente
e verso

• Impressão
automática frente
e verso

• Actualização de memória

• Kit de Produtividade

• Kit de Produtividade (inclui Disco Rígido
de 80 GB)
• Alimentadores para 500 e 1.500 folhas
• Armário com arrumação

Xerox® Phaser® 7500
Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Velocidade
Ciclo de Trabalho

Phaser 7500DX

Até 150.000 páginas / mês

Alimentação de papel
Entrada de papel

Phaser 7500DT

Até 35 ppm a cores / 35 ppm a preto e branco

Standard

Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm
Bandeja 2: 500 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm até A3
Bandeja 3: 500 folhas; Formatos
personalizados: 140 x 182 mm
até SRA3

Bandejas adicionais
Opcional
Saída de papel

400 folhas

Impressão frente e verso

Opcional

Standard

Impressão

Tempo de saída da primeira página

7 segundos a cores / 7 segundos a preto e branco

Resolução da impressão

Até 1200 x 1200 dpi

Processador

1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Memória (Std./Máx.)

512 MB DDR2/ 2 GB

Conectividade

USB 2.0, Elevada Velocidade, Gigabit Ethernet, IPv6

Linguagens de descrição de página
(PDL)
Funções de Impressão

Bandeja 3, 4, 5: 500 folhas cada;
Formatos personalizados:
140 x 182 mm até SRA3

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c
Impressão de booklet, “Scaling”, Marcas de água, Papel de formato personalizado, “Run black”, Capas, Separação na RAM, Impressão remota,
Páginas de separação, Impressão de várias páginas numa folha, Faixas, “Black trapping”

Kit de produtividade

Disco rígido: Pessoal / Pessoal
guardado / Seguro / Prova /
Impressão guardada, Separação
no disco, Imprimir conjuntamente,
Impressão directa de PDF,
Armazenamento melhorado
de fontes

Opcional

Segurança

802,1x, IPSec, SMNP v3, Impressão segura e Sobreposição no disco rígido (requer Kit de Produtividade)

Garantia

Um ano de garantia nas instalações*

*Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência “PagePack” não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada,
consulte o seu contrato de assistência.

Gestão de equipamentos
Serviços de Internet Xerox® CentreWare®, CentreWare Web,
Avisos de correio electrónico, Ferramenta de análise da utilização,
Cartão de configuração, Notificação de conclusão do trabalho

Electricidade
Potência: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Em
espera: 95 W, A imprimir: 670 W, Poupança de energia: 11 W
qualificada como ENERGY STAR® (Não inclui 7500N)

Drivers da impressora
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3
e superior, Sun Solaris 08-09-2010, 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®

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

Capacidades de fontes
139 fontes True Adobe® PostScript® e 81 fontes PCL®
Alimentação de suportes
Bandeja 1 (MPT): 67-280 g/m2; Bandeja 1 (MPT) Duplex:
67-220 g/m2; Bandejas 2-5: 67-256 g/m2; Bandejas 2-5 Duplex:
67-220 g/m2; Tipos de suportes: Papel comum, envelopes,
transparências, etiquetas, cartão/capa, brilhante
Comandos de cores
Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE® Color,
Xerox Color Corrections, Colour By Words

Certificações
FCC Parte 15, Classe A, Listado de acordo com UL 60950-1/
CSA 60950-1-03, marca CE aplicável de acordo com as
Directivas 2004/108/EC e 2006/95/EC e Secção 508 ADA
Conteúdo da embalagem
• P haser 7500
•C
 artucho de toner (9.600 de capacidade de impressão 1 para
CMY e 19.800 de capacidade de impressão1 para preto)
•C
 D de software e documentação (com manual do utilizador,
guia de instalação rápida e declaração de garantia)
• Cabo de alimentação

Ambiente de Funcionamento
Funcionamento: 10º a 32º C; Armazenamento: -20º a 48º C;
Humidade relativa: Funcionamento: 10% to 80%;
Armazenamento: 10% a 85%; Níveis de pressão sonora:
A imprimir: 51 dB(A), Em espera: 26 dB(A); Níveis de potência
sonora: A imprimir: 6,8 B, Em espera: 4,2 B; Aquecimento
(desde modo de economia de energia): 46 segundos

Consumíveis
Cartucho de impressão de capacidade standard1:
Ciano: 9.600 páginas
Magenta: 9.600 páginas
Amarelo: 9.600 páginas
Cartucho de impressão de alta capacidade1:
Preto: 19.800 páginas
Ciano: 17.800 páginas
Magenta: 17.800 páginas
Amarelo: 17.800 páginas

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

Elementos de Manutenção de Rotina
Unidade de produção de imagens: 80.000 páginas2108R00861
Cartucho de resíduos: 20.000 páginas2	
108R00865
Fusor de 220-Volt e Kit de limpeza de correias
(até 100.000 páginas)2115R00062
Opções
Memória de 512 MB
Memória de 1 GB
Unidade Duplex
Alimentador para 500 Folhas
Alimentador para 1.500 Folhas
Armário com arrumação
Kit de Produtividade
Adaptador de rede sem-fios
– Conversor de corrente europeu*
– Conversor de corrente para o Reino Unido

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

 édia de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798.
M
O rendimento será variável, dependendo da imagem, da área coberta e do suporte
utilizado.
2
Média de páginas standard. O rendimento será variável, dependendo da duração do
trabalho, formato dos suportes e orientação.
*
É necessário um adaptador local para a Dinamarca e para a Suíça.
1

(Não inclui 7500N)

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
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