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Benzersiz renkli baskılar. Sektörde önde gelen kağıt kullanım esnekliği. 
Profesyonel renk yönetimi teknolojileri. Bunlar, sınıfında, günümüzün grafik 
yoğun ortamlarının gerektirdiği bütün gelişmiş özellikleri sağlayan tek A3 yazıcı olan 
Phaser 7800'ün ayırt edici temel özelilikleridir. Aralarında reklam ajansları, grafik 
tasarım merkezleri, pazarlama iletişimi firmaları, fotoğraf stüdyoları bulunan, büyük 
miktarlarda yüksek çözünürlüklü çıktı üreten her tür kuruluş, Phaser 7800 renkli 
yazıcının rakip tanımayan en son teknolojileri sayesinde işletmeleri için önemli baskı 
işlerini şirketlerinde üretebilir.

Phaser® 7800 Renkli Yazıcı



•  Gerçek 1200 x 2400 dpi. Phaser 7800 
renkli yazıcı; her defasında, net metinler ve 
ince ayrıntılarla birlikte gerçekçi görüntüler, 
fotoğraflar ve grafikler üreten yüksek baskı 
çözünürlüğü sağlar.

•  Beklediğiniz renkler, güvenilir renk 
doğruluğu. PANTONE® kalibrasyonlu tek 
renk simülasyonları ve Xerox renk düzeltme 
teknolojisi, her zaman beklentilerinizi 
karşılayan sonuçlar üretirken, gerçek  Adobe® 
PostScript® 3™ güvenebileceğiniz renk 
doğruluğu sağlar.

•  Görmek inanmaktır. Bugüne kadar sadece 
profesyonel matbaalarda elde edebileceğiniz 
kalitede çıktılarla müşterilerinizi ve potansiyel 
müşterilerinizi etkileyin. Phaser 7800, parlak, 
canlı renkler, zengin, koyu siyah beyaz 
sonuçlar ve sorunsuz renk geçişleri sağlar; 
çizgi, şerit, bant izi bırakmaz.

•  Kolay görüntüleme. Hedef kitleniz 
mesajlarınızı kolayca ayırt edemiyorsa 
kullandığınız çarpıcı renklerin bir anlamı 
olmayacaktır. Gelişmiş yakalama teknolojisi, 
kenarların temiz olmasını sağlarken bitişik 
renkler arasında boşluklar oluşmasını önler. 
Ayrıca, renkli arka planlardaki siyah metinler 
ve siyah arka planlardaki renkli metinler 
daima net ve temiz görünür.

•  Gelişmiş yazıcı kafası teknolojisi.  
Phaser 7800 renkli yazıcı; daha iyi bir nokta 
yoğunluğu ve zamanlama kontrolü sağlayan 
hassas renk kaydı sunan Xerox Hi-Q LED yazıcı 
kafası kullanır. 

İşinizi matbaaya göndermeden  
profesyonel baskı kalitesi elde edin
İşiniz olası en yüksek renkli baskı kalitesini gerektiriyorsa, sizin için en uygun 
çözüm Phaser 7800 renkli yazıcıdır. Sürekli üstün resim kalitesi ile profesyonel 
seviyede renk eşleştirmeyi bir araya getiren bu ürünle karşılaştırıldığında, başka 
hiçbir A3 boyutlu renkli yazıcı, yaratıcı profesyonellere, şirketleri içinde, müşterilerini 
hedefleyen daha çok belge üretebilmelerine olanak sağlamaz.
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Malzeme ustalığı
Tasarımcılar, fotoğrafçılar ve her sektörden yaratıcı profesyoneller: 
Phaser 7800 renkli yazıcının inanılmaz kağıt kullanma özellikleri sayesinde, 
oluşturabileceğiniz basılı malzeme türleri açısından neredeyse hiçbir sınır yoktur. 
Müşterilere sunulmaya hazır broşürler ve satış tekliflerinden posterlere, afişlere, 
kitapçıklara ve kartvizitlere kadar, bu sınıftaki hiçbir cihaz, olası en fazla kağıt ağırlığı 
ve boyutunda bu kadar etkileyici renk kalitesinde baskı yapamaz. 75 g/m2 ila  
350 g/m2 arasında değişen ağırlıklar ve 88 x 99 mm ile 320 x 1219 mm arasında 
değişen boyutlardan birini seçip yaratıcılığınızı ve ilham gücünüzü konuşturun.

Gramajı ne olursa 
olsun, Phaser 
7800 bütün 
kağıtlarınıza baskı 
yapacaktır.

350 
g/m2

Kağıt Gramajı Özellikleri

Tek taraflı yazdırma

Otomatik iki taraflı yazdırma

İsteğe bağlı Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti  
ile otomatik iki taraflı yazdırma

75 g/m2 256 g/m2 300 g/m2 350 g/m2



En iyi renkli baskı ve ötesi
Güçlü, sektör lideri renk eşleme yazılımı; 
profesyonel kalitede ek grafik ve pazarlama 
olanaklarını şirketinize taşımanıza olanak verir.

X-Rite destekli PhaserMeter® Renk 
Ölçüm Cihazı içeren PhaserMatch® 
5.0. Grafikerler ve renklerle uğraşan 
profesyoneller için renk eşleme çok önemli 
bir iştir. Tek bir bilgisayarda görünen 
renkler, basılı çıktıda tutarlı bir hassasiyetle 
yeniden üretilmeli ve ister aynı mekanda 
ister uzak bir noktada bulunsun bütün 
çıktı cihazlarında eşleşen hassasiyetle 
yeniden üretilmelidir. PhaserMatch 5.0 
renk yönetimi ve kalibrasyon yazılımı, renk 
eşleme güvencesi sağlar.

 Phaser 7800GX yapılandırmasında  
bir standart olan (DN ve DX yapılandır-
malarında isteğe bağlı olan), PhaserMatch 
5.0, yeni bir renk kontrolü sağlar ve renk 
doğruluğunu korumaya yarar. Tutarlı, 
öngörülebilir ve yeniden üretilebilir renk 
eşlemesi, işleme denge katar. 

Ayrıca, renkleri yakalayan ve 
monitörlerinizle Phaser 7800 yazıcıyı 
kalibre etmenize yarayan PhaserMeter® 
tümü bir arada Renk Ölçüm Cihazı (Colour 
Measurement Device) ile birlikte gelir.

PhaserMatch 5.0 şu faydalara sahiptir:

•  Doğru ve tutarlı sonuçlar için renk 
kalibrasyonu

•  Tekrar edilebilir renkler üzerinde denetim 
(zamandan ve paradan tasarruf sağlar)

•  Tasarım görselleri ve baskı öncesi 
denemeler için daha fazla renk 
doğruluğu

•  Daha az tekrar işlemi ve dijital deneme 
baskılarının matbaa rengi beklentilerini 
karşılayacağı garantisi

Çevre açısından 
avantajları
Phaser 7800 renkli yazıcı, ofisinizin 
doğal çevreye etkisini azaltmanıza 
yarayan bir dizi etkileyici standart 
özellik içerir.

•  EA Toner. Düşük sıcaklıkta 
erime teknolojisine sahip EA 
Tonerimizin minimum ısınma 
sıcaklığı geleneksel tonere göre 
20 santigrat derece daha düşük 
olduğundan enerji tasarrufu 
yapmanıza yardımcı olur.

•  Kağıt tüketiminde azalma. 
Standard iki taraflı çıktı özeliği 
ile, birden fazla sayfadan oluşan 
dokümanları basarken kağıttan ve 
paradan tasarruf edin.

•  Hi-Q LED yazdırma motoru. 
Kanıtlanmış Hi-Q LED yazdırma 
motoru teknolojisi, sessiz alışır ve 
minimum enerji ve alan gerektirir.

•  İndüksiyon ısıtmalı fırın ünitesi. 
Isı açısından verimli IH fırın 
bekleme modundayken geleneksel 
fırınlara göre çok daha az enerji 
tüketir ve çalışma başlangıç süresi 
15 saniye kadar kısa olabilir.



•  Hızlı baskı. Phaser 7800, hem siyah beyaz 
hem de renkli çıktılarda dakikada 45 sayfalık 
bir baskı hızına ulaşarak teslim tarihlerinizi 
kaçırmamanızı sağlar.

•  Gerçek güç. 1.33 GHz işlemci, 2 GB bellek ve 
standart bir 160 GB sabit diske sahip Phaser 
7800, renkli resimler ve grafiklerle dolu 
yüksek çözünürlüklü baskı işlerini aksamalar 
olmadan gerçekleştirmenize olanak verecek 
şekilde tasarlanmıştır.

•  Standard dupleks baskı. Otomatik 
çift taraflı yazdırma standarttır; daha 
fazla esneklik sağlar ve kağıt tüketiminin 
azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, Phaser 
7800 yazıcısının dupleks yazdırma hızı, 
tek taraflı yazdırma kadar hızıyla aynıdır, 
böylece tasarruf elde ederken verimlilikten 
taviz vermeniz gerekmez. Ayrıca, Opsiyonel 
Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti, 300 g/m2'ye kadar 
olan ağırlıklardaki standart ve özel boyutlu 
kağıtlara çift taraflı yazdırmaya imkan verir. 
Sınıfında hiçbir cihaz bu kadar çok çeşitte 
ağır kağıt kullanmamaktadır*. 

•  Uzun süreli dayanıklılık. Kapasitesi ayda 
225.000 sayfaya ulaşabilen Phaser 7800 
renkli yazıcıyı sürekli kullanıma dayanacak 
ve yıllar boyunca en iyi performansı verecek 
şekilde tasarladık.

•  Tam bir iç huzuru. Çok düşük bir ihtimalle 
de olsa bir sorunla karşılaşırsanız Phaser 
7800 cihazının en az iki yıllık yerinde 
garantisi olduğunu unutmayın.

Üretkenliğin ulaştığı en yüksek nokta
Çok zorlayıcı beklentilere sahip ve süratin önemli olduğu ortamlar için 
üretilmiştir Phaser 7800 renkli yazıcı, benzersiz hızından ve güvenilirliğinden 
tavizde bulunmadan tartışmasız üstün renk kalitesi sunar. İster ürünlerini satan, 
ister yeni müşteri kazanmaya çalışan veya yaratıcı konseptlerini paylaşıma 
sunmakta olsun, renkli iş yapan her tür işletme artık müşterilerine sunulmaya 
hazır çarpıcı dokümanları istedikleri hızda üretebilir.

* IDC'de tanımlanan renkli A3 (lazer / LED) yazıcıları temel alır 



•  Gelişmiş dokunmatik ekran arayüzü. 
Phaser 7800, en son teknoloji 109 mm renkli 
dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir. Büyük, 
parlak simgeleri ve hassas menüsü cihaz 
üzerinde işlem yapmayı hiç olmadığı kadar 
hızlı ve kolay bir hale getirmiştir.

•  İstediğiniz zaman erişebileceğiniz yardım 
Phaser 7800, renkli dokunmatik ekrandan 
ulaşabileceğiniz yerleşik yardım videoları 
içerir böylece adım adım anlatılmış sorun 
giderme desteğine kolayca ulaşabilirsiniz.

•  Zahmetsiz yazıcı yönetimi. CentreWare® 
İnternet Hizmetlerinin yerleşik olduğu web 
sunucusu, konfigürasyon klonlamayı ve 
ek Phaser 7800 renkli yazıcılar eklemeyi 
basitleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf 
etmenizi sağlar. Ayrıca, iş durumunu 
görüntüleyebilir ve sorun giderme işlemlerini 
doğrudan web sunucunuz üzerinde 
gerçekleştirebilirsiniz.

•  Daha az müdahale. Görüntüleme ve fırın 
ünitesi gibi uzun ömürlü, kullanıcı tarafından 
değiştirilebilen birimler kolayca erişilebilir ve 
değiştirilebilir. Bu birimler ayrıca maksimum 
kullanım ömrü için üretilmiş olup uzun bir 
üretkenliklerini korur. 

•  Önden erişim kolaylığı. Phaser 7800 
rahatlık için tasarlanmıştır. Toner değiştirme 
veya kağıt ekleme gibi rutin bakım işlemleri 
için yazıcının döndürülmesi veya hareket 
ettirilmesi gerekmez.

•  İki yönlü iletişim. Phaser 7800 toner ve 
kağıt besleme seviyeleriyle birlikte yazdırma 
işiyle ilgili bilgileri masaüstünüze ve hatta 
Internet'e gönderir. Açılan uyarılar, yazdırma 
sorunlarını ve bunları nasıl çözeceğinizi 
belirtir.

Kolaylık vurgusu
Çeşitli türlerde karmaşık baskı işlerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanan 
Phaser 7800 renkli yazıcının kullanımı karmaşık değildir. Üstün yazıcı yönetim 
özellikleri ve yaratıcı, faydalı teknolojileri sayesinde, gelişmiş renkli yazıcı kullanma 
deneyimi olmayan kişiler dahi, Phaser 7800'ün sunduğu zengin kullanışlı özelliklere 
hemen alışacaktır.



Xerox Kağıt Malzemeleri: Dijital renkli yazıcılar için benzersiz kağıt uygulamaları
Güçlü düz ve kaplamalı kağıt portföyümüze ek olarak Xerox'un özel kağıt ürünleri, müşterilerin daha fazla kâr elde etmesini sağlarken 
ihtiyaçlarına benzersiz çözümler sunarak yazıcıların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaya olanak verir. Bu ve diğer Xerox Özel Kağıtları 
ile ilgili bilgi almak için www.xerox.com.tr adresinden bizi ziyaret edin.

AccordianPix® Everflat® Kitaplar FunFlip® PhotoPix

Daha fazla son işlem seçeneği,  
daha fazla tasarım esnekliği
Phaser 7800 renkli yazıcı, profesyonel grafikerlere, aralarından bir seçim 
yapabilecekleri ticari kullanıma hazır bir dizi son işlem seçeneği sunar. 
İhtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak, tümü bir arada Profesyonel Son  
İşlemci'yi tercih edebilirsiniz. Bu durumda yığınlama, zımbalama, delik açma, 
kitapçık oluşturma ve v-katlama gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Veya isterseniz,  
Son İşlemcisi LX'le başlayıp yığınlama ve zımbalama özelliğinden yararlanın.  
Bu özelliklere, iş yükünüze göre, delik delme, katlama ve zımbalama özelliklerini  
ayrı ayrı ekleyebilirsiniz.

A3 Taşma Payı için Boyutu Aşan Çıktı

V Katlama 2/4 delikli zımba

Kitapçık

Çok noktadan zımbalama



Phaser® 7800 Kısa Bilgiler

Yazdırma

330 x 457 mm

sayfa/dakika45

GxDxY (DN yapılandırması):
641 x 699 x 578 mm

1

2

3

Profesyonel Son İşlemcili Phaser 7800

1   
Profesyonel Son İşlemci

Adından da anlaşılabileceği gibi, Phaser 7800'e 
Profesyonel Son İşlemci'yi eklediğinizde, bir dizi 
profesyonel doküman son işlem özelliğinden 
yararlanabilirsiniz.

• Yığınlama: 1500 yaprak ve 500 yapraklık üst kaset
• Zımbalama: 50 yaprak, birden çok noktada
• 2/4 delikli zımba
• Sırt dikişli kitapçık oluşturma
• 15 sayfaya kadar V katlama
•  Boyutlar: 182 x 182 mm – 330.2 x 483 mm

 

2   
Ofis Son İşlemcisi LX

Acil ihtiyaçlarınız Profesyonel Son İşlemci'nin 
sunduğu bazı özellikleri gerektirmiyorsa, Ofis Son 
İşlemcisi LX 'i kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu son 
işlemci iş yükünüz arttıkça delikli zımba ve/veya 
katlama gibi özellikleri eklemenize olanak verir.

•  Yığınlama: 2000 zımbasız yaprak, 1000 tek zımbalı 
yaprak veya 750 çift zımbalı yaprak

• Zımbalama: 50 yaprak, birden çok noktada
•  Boyutlar: 100 x 148 mm – 330,2 x 488 mm

 

3   
Ofis Son İşlemcisi LX için Kitapçık Oluşturucu

Ofis Son İşlemcisi LX'e kitapçık oluşturma özellikleri 
ekleyin ve en fazla 15 sayfaya kadar katlanmış veya 
sırt dikişli kitapçıklar oluşturun.

•  Boyutlar: 210 x 279,4 mm – 330,2 x 457,2 mm



 
Hız

Phaser 7800DN Phaser 7800DX Phaser 7800GX

Dakikada 45 sayfa renkli / 45 sayfa siyah beyaz sayfaya ulaşan baskı hızı

Kapasite En fazla 225.000 sayfa / ay1

Kağıt Kullanımı  
Kağıt girişi                                   Standart Kaset 1: 100 yaprak; Özel boyutlar: 88 x 99 mm – 320 x 1219 mm

Kaset 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm

- Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsi: 2520 yaprak; 
Özel boyutlar: 140 x 182 mm – 330 x 457 mm

3 Tepsi Modulü: 1560 yaprak;  
Özel boyutlar: 140 x 182 mm – 330 x 457 mm

Opsiyonel 3 Tepsi Modülü -

Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsi -

Toplam standart kapasite 620 sayfa 3140 sayfa 2180 sayfa

Opsiyonel Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti: 300 g/2'ye kadar olan kağıtlara çift taraflı baskı yapmaya imkan verir

Son işlem seçenekleri          Standart Çift Ofset Yakalama Tepsisi: Her biri için 250 yaprak

Opsiyonel Ofis Son İşlemcisi LX: 2000 yaprak yığınlayıcı, 50 yaprak zımbalama, 2 noktadan zımbalama, opsiyonel delik zımbası

Ofis Son İşlemcisi LX için Kitapçık Oluşturma 15 sayfaya kadar katlanmış veya sırt dikişli kitapçıklar oluşturabilirsiniz

Profesyonel Son İşlemci:Yığınlama: 1500 yapraklık yığınlayıcı ve 500 yapraklık üst kaset, 50 yapraklık çok noktadan zımbalama ve delik zımbası, sırt dikişli kitapçık 
oluşturucu, V Katlama

Otomatik iki taraflı yazdırma Standart

Yazdırma  
İlk sayfanın çıkış süresi Renkli ve siyah beyazda 9 saniyeye kadar

Çözünürlük (maks) Gelişmiş: 1200 x 2400 x 1 dpi / Fotoğraf Modu: 600 x 600 x 8 dpi / Standart: 1200 x 600 x 1 dpi

İşlemci 1.33 GHz 

Bellek/Sabit disk 2 GB / 160 GB

Bağlanabilirlik Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Opsiyonel harici kablosuz 802.11 b, g, n

Sayfa tanımlama dilleri Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct sürüm 1.6

Yazdırma özellikleri Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Smart Duplex, Run Black, Güvenli ve Özel Baskı, Kitapçık Baskısı, Akıllı Kasetler, Örnek Set, Özel Kaydedilen Baskı, 
Özel boyutta sayfalar, Harmanlama, Afiş Boyutu baskı, Filigranlar, PhaserSMART®, Baskı gönderme araçları, Genişletilmiş Yazı Tipi Deposu, Ölçekleme, Ayırma 
Sayfaları, N yukarı, Internet Baskı Protokolü (IPP), Bekleyen İş Sırası, Çift yönlü sürücü, Düzen/filigran, Form/Yazı Tipi Deposu

Hesaplama Özellikleri İş Hesabı, Kullanım Analizi Aracı, Otomatik Ölçer Okuma, Otomatik Sarf Malzemeleri Yenileme

Güvenlik Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X kimlik doğrulama, IPv6, SNMPv3, Resim üzerine yazma, Yapılandırılabilir disk üzerine yazma, Bağlantı noktası kontrolü, IP 
filtreleme

Yazılım Çözümleri
Standart PhaserCal®

Opsiyonel Opsiyonel X-Rite destekli PhaserMeter® Renk Yönetim Cihazı 
içeren PhaserMatch 5.0

Garanti İki yıl yerinde garanti

1 Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Phaser® 7800
Renkli Yazıcı



Cihaz Yönetimi
CentreWare® Internet Hizmetleri, CentreWare Web, E-posta 
uyarıları, Klonlama, PhaserSMART®, İş Hesaplama, Kullanım 
Analizi, Baskı Gönderme Araçları, İş İzleyici, WebJet Admin 
Arabirimi, Tivoli, Apple® Bonjour

Yazıcı Sürücüleri 
Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS® 10.5 ve 
yukarısı, Oracle® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, 
Fedora Core 11-13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, 
Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print 
Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Yazı Tipi Yeteneği 
139 PostScript® yazı tipleri; 93 PCL® yazı tipleri

Renk Standartları 
PANTONE® kalibreli güçlü renk simülasyonları, Adobe® PostScript® 
cihazdan bağımsız renkler, CIE Uluslararası renk standartları 
ve ICC, ICM ve Apple ColorSync renk yönetimi sistemleri, 
PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Kağıt Kullanımı
Tepsi 1: 75-350 g/m2;  
Otomatik 2 taraflı baskı: 75-256 g/m2  
Otomatik 2 taraflı baskı, Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti ile (opsiyonel): 
75-300 g/m2 
Tepsi 2-5 ve son işlemciler: 75-256 g/m2 
Hafifen çok ağır olanlara kadar kart stoku (kaplamalı ve 
kaplamasız), düz, önceden basılı, önceden delinmiş, antetli kağıt, 
zarf, asetat, geri dönüşümlü, özel

Çalışma Ortamı
Sıcaklık: Çalışma: 10°-2°C; 
Bağıl Nem (yoğuşmayan): Çalışma: %15 -%85 
Ses basıncı seviyeleri: Yazdırma: 52 dB(A), Bekleme: 21 dB(A) 
Ses gücü seviyeleri: Yazdırma: 6.81 B(A), Bekleme: 3.80 B(A)

Elektrik özellikleri
230V: 50/60Hz: Yazdırma (ort): 760 W  
Hazır: 86 W  
Güç Tasarrufu: 56 W  
Uyku: 6.3 W

Ambalajsız Boyutlar (GxDxY)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm, Ağırlık: 81 kg 
7800GX: 641 x 699 x 953 mm, Ağırlık: 116 kg 
7800DX: 641 x 699 x 953 mm, Ağırlık: 125 kg 
Ofis Son İşlemcisi LX: 1012 x 552 x 942 mm, Ağırlık: 28 kg 
Kitapçık Oluşturuculu Ofis Son İşlemcisi LX:  
1012 x 597 x 1057 mm, Ağırlık: 37,2 kg 
Profesyonel Son İşlemci:  
885 x 650 x 1010 mm, Ağırlık: 90,7 kg

Sertifikalar
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Edisyon Sertifikası 
FCC Bölüm 15, Sınıf A 
Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. Edisyon 
EMC Direktifi 2004/108/EC 
EN 55022, Sınıf A 
EN 55024 
RoHS Direktifi 2002/95/EC 
Bölüm 508 Uyumlu 
ENERGY STAR® Uyumlu

Sarf Malzemeleri
Standart kapasiteli Toner Kartuşlar: 
Cam Göbeği: 6000 sayfa1 106R01624
Macenta: 6000 sayfa1 106R01626
Sarı: 6000 sayfa1 106R01625
Yüksek kapasiteli Toner Kartuşları:
Siyah: 24.000 sayfa1  106R01573
Cam Göbeği: 17.200 sayfa1  106R01570
Macenta: 17.200 sayfa1 106R01571
Sarı: 17.200 sayfa1 106R01572
Ofis Son İşlemcisi LX için Yedek Zımba 008R12941 
Profesyonel Son İşlemci için Yedek Zımba 008R12897

Rutin Bakım Amaçlı Öğeler
Görüntüleme Birimi: En fazla 145.000 sayfa2 106R01582
Atık Kartuşu: En fazla 20.000 sayfa2 108R00982
Emme Filtresi: En fazla 120.000 sayfa2 108R01037

Seçenekler
Ofis Son İşlemcisi LX 097S04166
Ofis Son İşlemcisi LX için Kitapçık Oluşturucu 497K03850
Ofis Son İşlemcisi LX için 2/4 Delik Zımbası 497K03860
Profesyonel Son İşlemci 097S04167
3 Tepsi Modülü 097S04159 
Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsi 097S04160
Opsiyonel Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti  097S04341
PhaserMatch 5.0 (X-Rite destekli PhaserMeter® içerir) 097S04276
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı
–  Avrupa Güç Dönüştürücüsü 097S03741

1  Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. 
Verim resime, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.

2  Ortalama standart sayfa sayısı. Verim, işin süre olarak uzunluğuna, 
medya boyutuna ve yönüne bağlıdır.
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