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Phaser® 
 7800

A3
מדפסת צבעונית 

  Xerox® Phaser® 7800 
מדפסת צבעונית

עם תקן הזהב עבור האמנות הגרפית



הדפסה בצבע ללא תחרות. גמישות מדיה מובילה בתעשייה. טכנולוגיות ניהול צבע מקצועיות. אלה אמות המידה של 
Phaser 7800 – מדפסת הצבע היחידה בגודל A3 מסוגה שמספקת טווח שלם של יכולות מתקדמות הנדרשות ברוב 

סביבות הגרפיקה האינטנסיבית של ימינו. עכשיו, כל עסק שמפיק כמויות גדולות של פלט ברזולוציה גבוהה, כמו למשל 
משרדי פרסום, משרדי מעצבים גרפיים, חברות לתקשורת שיווקית, אולפני צילום ורבים אחרים, יכול להדפיס בתוך הארגון 

.Phaser 7800 משימות הדפסה חיוניות לעסק הודות לטכנולוגיות המתקדמות וללא תחרות של מדפסת הצבע

Phaser® 7800 מדפסת צבע



•��רזולוציה אמיתית של x 2400 dpi 1200 . מדפסת הצבע 
Phaser 7800 מספקת רזולוציית הדפסה גבוהה שמפיקה 

בעקביות תמונות, צילומים וגרפיקה אמיתיים וכן טקסט ופרטים 

חדים.

•��הצבעים להם אתה מצפה, עם דיוק אמין. הדמיות צבע מלא מכוילות 
 ®PANTONE וטכנולוגיית תיקון צבע של Xerox מביאות 

 Adobe®  לתוצאות שתמיד עומדות בציפיות שלך, ואילו

 ™PostScript® 3 אמיתי מבטיח דיוק שניתן לסמוך עליו.

•� לראות כדי להאמין. הרשם את לקוחותיך עם פלט, שעד עכשיו, 
ניתן היה להפיק רק על ידי שליחת המשימה שלך לבית דפוס 

מקצועי. מדפסת Phaser 7800 מפיקה צבעים מבריקים וחיים; 

שחורים עשירים ועמוקים; ומעברי צבע החלקים ביותר – ללא 

כתמים, פסים או קווים.

•� צפייה קלה. איכות צבע מדהימה היא כמעט חסרת משמעות אם 
הקהל שלך אינו מבין בקלות את המסר שלך. טכנולוגיית לכידה 

מתקדמת מבטיחה קצוות נקיים ומונעת רווחים בין צבעים סמוכים. 

בנוסף, טקסט שחור על רקע צבעוני וטקסט בצבע על רקע שחור 

מודפסים תמיד בצורה חדה וברורה.

•� טכנולוגיית ראש הדפסה מתקדמת. מדפסת הצבע 
 ,Xerox Hi-Q LED מצוידת בראש הדפסה Phaser 7800

המספק בהירות מנקודה לנקודה ובקרת תזמון משופרות ומפיק 

רישום צבעים מדויק יותר. 

צבע באיכות של בית דפוס, ללא בית הדפוס
אם עבודתך דורשת את איכות ההדפסה בצבע הטובה ביותר, מדפסת הצבע Phaser 7800 היא הבחירה המתבקשת. 

עם השילוב המנצח של איכות תמונה מעולה עקבית וטכנולוגיות התאמת צבע ברמה מקצועית, אין מדפסת צבע אחרת 
בגודל A3 שנותנת למקצוענים את החופש והיצירתיות להפיק בתוך הארגון יותר חומרי שיווק המיועדים ללקוח.
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שליטה במדיה
עבור מעצבים, צלמים ובעלי מקצועות יצירתיים בכל תחום: עתה כמעט שאין הגבלה לסוגי החומר המודפס שאפשר ליצור 

הודות ליכולות הטיפול במדיה המדהימות של מדפסת הצבע Phaser 7800. מעלונים מוכנים ללקוח והצעות מחיר, 
עד לפוסטרים, כרזות, חוברות וכרטיסי ביקור, אין התקן אחר מסוג זה שמדפיס באיכות צבע מדהימה כל כך על טווח כה 

רחב של מדיה במשקל ובגודל שונה. השתמשו במדיה במשקל 75 עד 350 גרם/מ"ר ובגדלים שבין x 88  99 מ"מ עד 
x 320  1,219 מ"מ, ותנו להשראה היצירתית שלכם להשתולל.

לא משנה כיצד אתה 
מודד את משקל 

הנייר שלך, מדפסת 
 Phaser 7800
יכולה להדפיס אותו.

350 
גרם/מ"ר

יכולות משקלי מדיה

הדפסה חד צדדית

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

הדפסה דו-צדדית אוטומטית עם ערכה אופציונלית למדיה 
כבדה במיוחד

350 ג'/מ"ר300 ג'/מ"ר256 גרם/מ"ר75 גרם/מ"ר



ההדפסה הטובה ביותר בצבע, ומעבר לכך...

תוכנת התאמת צבע רבת עוצמה והמובילה בתעשייה מאפשרת לך 
להביא אל הארגון יכולות אמנות גרפית ושיווק נוספות ברמה גבוהה.

PhaserMatch® 5.0 עם התקן מדידת צבע 
 ®PhaserMeter של X-Rite. עבור אמנים גרפיים 

ומקצוענים בתחום הצבע, התאמת צבע היא משימה חיונית. 

את הצבעים שנראים על מסך המחשב יש לשחזר בדיוק 

ובעקביות על פלט מודפס, ואז לשחזר בדיוק תואם בכל התקן 

פלט, בין אם הוא מקומי ובין אם הוא באתרים מרוחקים. 

תוכנת ניהול הצבע והכיול PhaserMatch 5.0 היא 

ההבטחה שלך להתאמת צבע.

 Phaser הכלולה כסטנדרט בדגם ,PhaserMatch 5.0
GX 7800 )אופציונלית בדגמים DN ו- DX(, מוסיפה 

נדבך נוסף של בקרת צבע ועוזרת לשמר את דיוק הצבע. היא 

מביאה יציבות לתהליך ומספקת התאמת צבע עקבית, צפויה 

וניתנת לשחזור. 

בנוסף, היא מגיעה עם התקן מדידת הצבע המשולב 

 ®PhaserMeter שלוכד צבעים ועוזר לכייל את המסכים 

ואת מדפסת Phaser 7800 שברשותך.

היתרונות של PhaserMatch 5.0 כוללים:

•��כיול צבע, לקבלת תוצאות מדויקות ועקביות

•��בקרה על צבע שחוזר על עצמו תוך חסכון בזמן ובכסף

•��דיוק צבע טוב יותר לעזרים חזותיים לעיצוב ולהגהות 
קדם-הדפסה

•��פחות הדפסות חוזרות והבטחה שהגהות דיגיטליות עומדות 
בציפיות הצבע של הדפוס

יתרונות לסביבה

מדפסת הצבע Phaser 7800 כוללת רשימה 

מרשימה של תכונות סטנדרטיות שעוזרות לסביבה 

המשרדית שלך להקטין את השפעתה על הסביבה 

הטבעית.

•��EA טונר. בטכנולוגיית המסה נמוכה במיוחד מגיע 
לטמפרטורת התכה מינימלית של 20 מעלות 

צלסיוס פחות מטונר רגיל, דבר התורם לחיסכון 

נוסף באנרגיה.

•� צריכת נייר מופחתת. חסוך בנייר ובכסף כאשר 
אתה מדפיס מסמכים מרובי עמודים עם פלט 

דו-צדדי אוטומטי.

•� מנוע הדפסה Hi-Q LED. טכנולוגיית מנוע 
הדפסה Hi-Q LED צורכת מקום ואנרגיה 

מינימליים, ובעלת פעולה שקטה.

 IH מנגנון היתוך בחימום אינדוקציה. מנגנון היתוך �•
)חימום מסוג אינדוקציה( יעיל וחסכוני צורך הרבה 

פחות חשמל במצב המתנה מאשר מנגנוני התכה 

רגילים ומשיג זמן אתחול של פחות מ- 15 שניות.



•��הדפסה מהירה. מדפסת Phaser 7800 עוזרת לך לעמוד 
בתאריכי יעד ומפיקה פלט הן בשחור לבן והן בצבע במהירות של 

עד 45 דפים בדקה.

•� עוצמה של ממש. עם מעבד של GB ,  1.33 GHz 2  זיכרון 
 Phaser 160 , מדפסת GB וכונן קשיח סטנדרטי של

7800 מתוכננת להתמודד עם זרם קבוע של משימות הדפסה 
ברזולוציה גבוהה העמוסות בתמונות ובגרפיקה צבעוניים.

•� הדפסה דו-צדדית סטנדרטית. הדפסה דו-צדדית אוטומטית 
מגיעה כסטנדרט, מספקת יותר גמישות ומסייעת להפחית את 

צריכת הנייר. כמו כן, מהירות ההדפסה הדו-צדדית במדפסת 

Phaser 7800 מהירה ממש כמו הדפסה חד-צדדית, כך 
ששמירה על הסביבה אינה באה על חשבון היעילות ועם ערכה 

אופציונלית למדיה כבדה במיוחד תוכל להדפיס פלט דו-צדדי 

על חומרי הדפסה רגילים ומותאמים אישית במשקל של עד 

300 גרם/מ"ר. אין מדפסת אחרת מסוגה שמתמודדת עם מגוון 
כה רחב של מדיה כבדה*. 

•� עמידות לטווח הארוך. עם מחזור עבודה של עד 
225,000 דפים בחודש, בנינו את מדפסת הצבע 

Phaser 7800 כך שתעמוד בשימוש מתמיד ותבצע במיטבה 
במשך שנים ארוכות.

•� שקט נפשי מוחלט. במקרה הבלתי-סביר שתיתקל בבעיה, 
מדפסתPhaser 7800 שברשותך מכוסה באחריות של שנה 

אחת באתר הלקוח.

שיא התפוקה
מדפסת הצבע Phaser 7800, מיועדת לסביבות המתנהלות בקצב מהיר עם הדרישות הגבוהות ביותר. מדפסת באיכות 
צבע מעולה במהירות יוצאת מן הכלל ואמינות. עתה כל עסק התלוי בצבע – בין אם למכירת מוצרים, השגת עסקים חדשים 

או שיתוף ברעיונות יצירתיים – יכול להפיק את החומרים השיווקיים המרשימים ביותר והמוכנים ללקוחות במהירות 
הדרושה להם.

* מבוססת על מדפסות A3 )לייזר / LED( בצבע כמוגדר על ידי IDC ומוכנה להפצה בנובמבר 2011.



•� ממשק מתקדם של מסך מגע. למדפסת Phaser 7800 יש 
מסך מגע צבעוני מתקדם בגודל 109 מ"מ. הסמלים הגדולים 

והברורים והתפריטים האינטואיטיבים הופכים את ההפעלה 

למהירה ולקלה מתמיד.

•� עזרה היכן שאתה זקוק לה. במדפסת Phaser 7800 משולבים 
סרטוני עזרה מוטמעים המספקים עזרה קלה ובשלבים לפתרון 

בעיות ישירות במסך המגע הצבעוני.

•� ניהול מדפסת ללא מאמץ. שרת האינטרנט המוטמע 
CentreWare® Internet Services עוזר לך לחסוך זמן 

יקר על ידי הפשטת והעתקת התצורה והתקנה אוטומטית של 

מדפסות צבע Phaser 7800 נוספות. באפשרותך גם לצפות 

בסטטוס של משימה ולפתור בעיות ישירות מדפדפן האינטרנט 

שלך.

•� פחות התערבות משתמשים. גישה קלה למתכלים ארוכי-חיים 
הניתנים להחלפה על ידי המשתמש, כמו למשך יחידת ההדמיה 

ויחידת ההיתוך וקל להחליפם. בנוסף, הם מתוכננים לאריכות 

חיים מרבית שמאפשרת לך להיות יותר פרודוקטיבי לאורך זמן 

רב יותר.   

•��גישה קדמית קלה. המדפסת Phaser 7800 תוכננה לנוחות 
מוחלטת. אין צורך לסובב או להזיז את המדפסת כדי לבצע 

פעולות תחזוקה שגרתיות כמו החלפת טונר והוספת נייר.

•� תקשורת דו-כיוונית. המדפסת Phaser 7800 שולחת 
עדכונים על עבודות ההדפסה, יחד עם מידע על מפלסי הטונר 

ואספקת הנייר, אל שולחן העבודה או אפילו באינטרנט. התראות 

מוקפצות נשלחות מידית ומיידעות על בעיות הדפסה - ועל הדרך 

לתקן אותן.

דגש על קלות בתפעול
מדפסת הצבע Phaser 7800 מתוכננת להתמודד עם טווח רחב של משימות הדפסה בצבע מורכבות ואין בקלות. 

עם יכולות ניהול מדפסת מעולות וטכנולוגיות חדשניות ומסייעות, גם מי שאין לו ניסיון בשימוש במדפסות צבע מתקדמות, 
.Phaser 7800 ירגיש במהרה בנוח עם עושר המאפיינים המועילים המוצעים על ידי המדפסת



Xerox Media: יישומי מדיה ייחודיים למדפסות צבע דיגיטליות
מוצרי המדיה המיוחדים של Xerox, המשלימים את קו המוצרים של נייר חזק רגיל ומצופה, מאפשרים למדפיסים להיתפס כחדשנים המציעים פתרונות ייחודיים לצורכי הלקוחות שלהם ובו 

.www.xerox.com אחרים, בקר אותנו בכתובת Xerox Specialty Media בזמן מגיעים לרווחים גבוהים יותר. למידע נוסף על אלה ועל

AccordianPix®  Everflat®  ספריFunFlip® PhotoPix

יותר אפשרויות גימור, יותר גמישות בעיצוב
מדפסת הצבע Phaser 7800 מעניקה למקצוענים בתחום האמנות הגרפית טווח מרשים של אפשרויות גימור מוכנות 

לעסק שביניהן ניתן לבחור. בהתאם לצרכים ולתקציב שלך, באפשרותך ללכת על אביזר הגימור המקצועי המשולב 
Professional Finisher ולהתחיל לערום, להדק, לנקב חורים, להכין חוברות ולקפל קיפולי v; או להתחיל עם 

Office Finisher LX ולהתחיל לערום ולהדק עם האפשרות של הוספת ניקוב נפרד, יכולות קיפול והידוק, כנדרש על פי 
עומס העבודה שלך.

A3 פלט מוגדל לזליגת

V ניקוב 2/4 חוריםקיפול

חוברת

הידוק במיקומים מרובים



Phaser® 7800 על קצה המזלג

הדפסה

x 330  457 מ"מ

דפים בדקה 45

:)DN גובה )תצורת x עומק x רוחב
x 699  x 641  578 מ"מ

1

2

3

Professional Finisher עם Phaser 7800

  1
Professional Finisher

כפי שהשם מרמז, כאשר מוסיפים Professional Finisher )אביזר גימור 
מקצועי( למדפסת Phaser 7800, ניתן ליהנות ממגוון עשיר של אפשרויות 

גימור מסמכים ברמה עצמאית.

•�יחידת גימור: 1,500 גיליונות ובנוסף מגש עליון של 500 גיליונות
•�הידוק: 50 גיליונות, מיקומים מרובים

•�ניקוב 2/3 חורים
•�יצירת חוברות עם הידוק לאורך הקפל

•�קיפול V עד 15 גיליונות
•��גדלים: x 182 182  מ"מ עד x 330.2  483 מ"מ

 

  2
Office Finisher LX

אם הצרכים המידיים שלך אינם מצריכים כמה מהיכולות המתקדמות יותר 
 Office Finisher שקול להוסיף את ,Professional Finisher שמציע
LX, המאפשר לך להוסיף יכולת ניקוב חורים ו/או קיפול עם התפתחות עומס 

העבודה שלך.

•��יחידת גימור: 2,000 גיליונות ללא הידוק, 1,000 גיליונות עם הידוק 
יחיד או 750 גיליונות עם הידוק כפול
•�הידוק: 50 גיליונות, מיקומים מרובים

•��גדלים: x 100  148 מ"מ עד x 330.2  488 מ"מ

 

  3
Office Finisher LX יוצר חוברות עבור

הוסף יכולות יצירת חוברות ל-Office Finisher LX וצור חוברות עם עד 
15 גיליונות, מקופלים או עם תפירה לאורך הקפל.

•��גדלים: x 210  279.4 מ"מ עד x 330.2  457.2 מ"מ



 
מהירות

Phaser 7800DNPhaser 7800DXPhaser 7800GX

עד 45 דפים בדקה בצבע / 45 דפים בדקה בשחור-לבן

עד 225,000 דפים / חודש1מחזור עבודה

 ניהול נייר 
סטנדרטי מגש 1: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 88  99 מ"מ עד x 320  1219 מ"מקלט נייר 

מגש 2: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 140  182 מ"מ עד x 297  432 מ"מ

מגש כפול בקיבולת גבוהה: 2,520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: לא זמין
x 140  182 מ"מ עד x 330  457 מ"מ

 מודול 3 מגשים: 1,560 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 
x 140  182 מ"מ עד x 330  457 מ"מ

אופציונלי לא זמיןמודול 3 מגשים 

לא זמיןמגש כפול בקיבולת גבוהה

2,180 גיליונות3,140 גיליונות620 גיליונותקיבולת סטנדרטית כוללת

ערכה אופציונלית למדיה כבדה במיוחד : מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ממגש 1 על מדיה במשקל של עד 300 גרם/מ"ר

סטנדרטי מגש לכידת הדפסות כפול: 250 גיליונות כל אחדאפשרויות גימור 

אופציונלי Office Finisher LX: יחידת גימור של -2,000גיליונות, מהדק של 50 גיליונות, הידוק בשני מיקומים, ניקוב חורים אופציונלי 

יוצר חוברות עבור Office Finisher LX: מוסיף יצירת חוברות )קיפול, תפירת כריכה( עם עד 15 גיליונות

V יחידת גימור של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק וניקוב חורים במיקומים מרובים של 50 גיליונות, יוצר חוברות עם תפירת כריכה, קיפול :Professional Finisher

סטנדרטיהדפסה דו-צדדית אוטומטית

 הדפסה 
במהירות של 9 שניות בצבע ובשחור-לבןזמן להדפסת דף ראשון

משופרת: x 2400 x 1 dpi 1200  / מצב תמונה: x 600 x 8 dpi 600  / סטנדרטי: x 600 x 1 dpi 1200 רזולוציה )מקסימום(

GHz 1.33  מעבד

GB / 160 GB 2 זיכרון/כונן קשיח

USB 2.0 , Ethernet 10/100/1000Base-T, אלחוטי חיצוני אופציונלי b, g, n 802.11 קישוריות

 ™Adobe PDF-Direct , PCL® 6/5c , Adobe® PostScript® 3 גרסה 1.6שפות תיאור עמוד

Print Around )הדפסה עוקפת(, Run Black , PDF Direct, Smart Duplex , Colour By Words )הפעלה בשחור(, Secure and Personal Print )הדפסה מאובטחת ואישית(, Booklet מאפייני הדפסה
Printing )הדפסת חוברת(, Smart Trays )מגשים חכמים(, Sample Set )ערכה לדוגמה(, Personal Saved Print )הדפסה שמורה אישית(, דפים בגודל מותאם אישית, איסוף, הדפסה בגודל כרזה, סימני מים, 

®PhaserSMART , כלי הגשת הדפסה, קנה מידה, דפי הפרדה, Internet Printing Protocol , N-up )פרוטוקול הדפסת אינטרנט - IPP( , Job Pipelining )הצנרת משימות(, מנהל התקן דו-כיווני , פריסה/סימן מים, 

אחסון טופס/גופן

ניהול חשבונות משימה, כלי ניתוח שימוש, קריאת מונה אוטומטית, מילוי חומרי אספקה אוטומטיניהול חשבונות

IPsec , )SSL(  Secure HTTPS, אימות SNMPv3 , IPv6 , 802.1X, דריסת תמונה, דריסת דיסק הניתנת להתאמה אישית, בקרת יציאה, סינון IPאבטחה

פתרונות תוכנה

סטנדרטי  PhaserCal® 

אופציונלי PhaserMatch 5.0 עם התקן ניהול צבע  ®PhaserMeter של אופציונלי 
.X-Rite

אחריות לשנה אחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
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ניהול התקנים
שירותי אינטרנט CentreWare®, CentreWare Web, התראות בדואר אלקטרוני, 

שכפול,  ®PhaserSMART הנהלת חשבונות על בסיס משימה, ניתוח שימוש, מעקב משימת 
Apple® Bonjour , Tivoli , WebJet הדפסה, ממשק ניהול

מנהלי התקן הדפסה 
Mac OS® 10.5 , Windows® XP/Server 2003/2008/Vista והלאה, 

 Fedora Core , Red Hat® Enterprise Linux® 4 ,5  ,10 , Oracle® Solaris 9
 Novell NetWare , HP-UX® 11.0/11i , IBM® AIX 5 , 11-13, SUSE 11.x

 Xerox , ®Xerox Global Print Driver , x Open Enterprise Server.6 , 5.x
®Mobile Express Driver

תמיכה בגופנים 
 PCL®  93 גופני ; PostScript®  139 גופני

סטנדרטים של צבע 
 Adobe® סימולציות מכוילת של צבע מוצק,  צבע לא תלוי התקן של PANTONE® 

 ®PostScript, סטנדרטים בינלאומיים של צבע CIE, ותמיכה עבור מערכות ניהול הצבע  

PhaserCal®  , PhaserMatch® 5.0 , Apple ColorSync וכן ICC, ICM

טיפול בחומרי הדפסה
מגש 1: 75-350 גרם/מ"ר; הדפסה דו-צדדית אוטומטית: 75-256 גרם/מ"ר הדפסה 

 אוטומטית דו -צדדית ערכה למדיה כבדה במיוחד )אופציונלי(: 75-300 גרם/מ"ר
 מגש 2-5 ואביזרי גימור: 75-256

כרטיסיות קלות עד כבדות במיוחד )מצופה ולא מצופה(, רגיל, מודפס מראש,  מחורר מראש, 
כותרת נייר-מכתבים, מעטפות, שקפים, ממוחזר, מותאם אישית

סביבת הפעלה
 טמפרטורה: הפעלה: 10° עד 32° צלסיוס;

 לחות יחסית: הפעלה )ללא עיבוי): 15% עד 85%;
;)A( dB   21 :המתנה ,)A( dB   52 :רמות לחץ קול: הדפסה 

;)A( B   3.8 :המתנה ,)A( B   16.8 :רמות עוצמת קול: הדפסה

מתח חשמלי
  760 W :)50/60: הדפסה )ממוצעHz : 230V 

  86 W :מוכן לפעולה 
  56 W :מצב חיסכון בחשמל 

 6.3 W :שינה

ממדים ללא אריזה )רוחב x עומק x גובה(
 x 699 x 578 : 7800DN 641  מ"מ, משקל: 81 ק"ג

 x 699 x  953 : 7800GX 641  מ"מ, משקל: 116 ק"ג
 x 699 x  953 : 7800DX 641  מ"מ, משקל: 125 ק"ג

 x 552 x  942 : Office Finisher LX 1,012  מ"מ, משקל: 28 ק"ג
Office Finisher LX עם יוצר חוברות: x 597 x 1057 1,012  מ"מ, משקל: 

 37.2 ק"ג
x 650 x 1,010 : Professional Finisher 885  מ"מ, משקל: 90.7 ק"ג

אישורים
 מורשה ל-UL 60950-1/CSA 60950-1-07, מהדורה שניה

FCC Part 15, Class A 
 הנחיית מתח נמוך EN 60950-1 ; EC/2006/95, מהדורה שניה

 2004/108/EC  EMC הנחיית 
EN 55022, Class A 

EN 55024 
 2002/95/EC  RoHS הנחיית 
Section 508 Compliant 

ENERGY STAR®  מורשית

חומרים מתכלים
מחסניות הדפסה בעלת קיבולת סטנדרטית: 

106R01624 ציאן: 6,000 דפים1 
106R01626 מגנטה: 6,000 דפים1 
106R01625 צהוב:6,000 דפים1 

מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה:
106R01573 שחור: 24,000 דפים1  
106R01570 ציאן: 17,200 דפים1  
106R01571 מגנטה: 17,200 דפים1 
106R01572 צהוב: 17,200 דפים1 
008R12941  Office Finisher LX מילוי סיכות עבור 
008R12897  Professional Finisher מילוי סיכות עבור

פריטי תחזוקה שגרתית
106R01582 יחידת הדמיה: עד 145,000 דפים2 
108R00982 מחסנית פסולת: 20,000 דפים2 
108R01037 פילטר שאיבה, עד 120,000 דפים2 
108R01036 מנקה IBT: עד 160,000 דפים2 

אפשרויות
097S04166  Office Finisher LX
497K03850  Office Finisher LX יוצר חוברות עבור
497K03860  Office Finisher LX ניקוב 2/4 חורים עבור
097S04167  Professional Finisher
097S04159  מודול 3 מגשים 
097S04160 מגש כפול בקיבולת גבוהה  
097S04341 ערכה אופציונלית למדיה כבדה במיוחד  

 PhaserMatch 5.0 
097S04276  )X-Rite של Phasermeter®  כולל(

מתאם רשת אלחוטית
097S03741 –ממיר למתח אירופי 
097S03742 –ממיר מתח לבריטניה  

התפוקה תשתנה בהתאם   .ISO/IEC 19798 בתקן עומדת  התפוקה שצוינה  רגילים.  דפים  1  ממוצע 

לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

2  ממוצע דפים רגילים. התפוקה משתנה בהתאם לאורך המשימה, גודל המדיה והכיוון.
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