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Páratlan színes nyomtatás. Iparágelső rugalmasság a másolóanyagok 
kezelése terén. Professzionális színkezelési technológiák. Ezek a Phaser 7800 
berendezés legfontosabb jellemzői. Ez a berendezés kategóriájában az egyetlen 
olyan A3-as méretű színes nyomtató, amely rendelkezik a napjaink grafikaigényes 
környezetei által megkövetelt fejlett lehetőségek teljes skálájával. Mostantól a nagy 
felbontású anyagokat nagy mennyiségben előállító összes vállalkozás, ideértve 
a reklámügynökségeket, a grafikai tervezőstúdiókat, a marketingkommunikációs 
cégeket, a fotóstúdiókat és számtalan más hasonló vállalkozást, a Phaser 7800 
színes nyomtató legkorszerűbb technológiáival házon belül elvégezheti az üzletvitel 
szempontjából kritikus fontosságú nyomtatási munkák legjavát.

Phaser® 7800 színes nyomtató



•  Valós 1 200 x 2 400 dpi. A nagy nyomtatási 
felbontás kínáló Phaser 7800 színes nyomtató  
valósághű képeket, fotókat és grafikákat, 
valamint éles szöveget és kiemelkedően 
finom részleteket állít elő.

•  A várt színek, megbízható pontossággal. 
A PANTONE® által kalibrált egyszínű 
szimulációk és a Xerox színkorrekciós 
technológiája biztosítja, hogy az eredmények 
mindig megfeleljenek az elvárásainak, a 
valódi Adobe® PostScript® 3™ pontosságára 
pedig mindig számíthat.

•  Látni és elhinni. Nyűgözze le meglévő és 
potenciális ügyfeleit olyan nyomatokkal, 
amilyeneket eddig csak a megrendelések 
professzionális nyomdákhoz való 
kihelyezésével tudott biztosítani. A Phaser 
7800 fényes, élénk színei, gazdag, mély 
fekete árnyalatai és rendkívül egyenletes 
színátmenetei lenyűgözőek. A kimeneten 
nincs nyoma felesleges sávoknak, vonalaknak 
és csíkoknak.

•  Könnyen befogadható tartalom. A 
lenyűgöző színminőség nem sokat ér, 
ha a célközönség nem tudja könnyedén 
befogadni az üzenetet. A fejlett alátöltési 
technológia gondoskodik a tiszta szélekről, 
és a szomszédos színek közötti átmenetről. 
Emellett a fekete szöveg színes, illetve a színes 
szöveg fekete háttérre nyomtatása is élesebb 
és tisztább képeket eredményez.

•  Fejlett nyomtatófej-technológia. A Phaser 
7800 színes nyomtatóban Xerox Hi-Q LED 
nyomtatófej dolgozik – ez fokozott pont-pont 
intenzitást és jobb időzíthetőséget, valamint 
pontosabb színregisztrációt biztosít. 

Nyomdai minőségű színek nyomda nélkül
Ha munkája a lehető legjobb színminőséget igényli, akkor Önnek a Phaser 7800 
színes nyomtatóra van szüksége. A kiváló képminőség és a professzionális szintű 
színmegfeleltetési technológiák nyerő kombinációjának köszönhetően a grafikusok, 
kreatív szakemberek egyetlen más A3-as méretű színes nyomtatóval sem állíthatnak 
elő házon belül ilyen ügyfélanyagokat.
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A másolóanyagok mestere
Dizájnerek, fotósok és különböző területeken dolgozó kreatív szakemberek: 
A Phaser 7800 színes nyomtató hihetetlen másolóanyag-kezelési képességeinek 
köszönhetően most gyakorlatilag bármilyen típusú nyomatot létrehozhat. Kategóriában 
ez az egyetlen berendezés, amely a legkülönbözőbb súlyú és méretű másolóanyagra 
képes ilyen lenyűgöző színminőségben nyomtatni, legyen szó akár ügyfélprospektusokról, 
értékesítési ajánlatokról, poszterekről, bannerekről, füzetekről vagy névjegykártyákról. 
Válasszon igényei szerint a 75-350 g/m2 felülettömegű és 88 x 99 mm – 320 x 1 219 mm 
méretű másolóanyagok közül, és engedje szabadjára képzeletét!

A Phaser 7800 
bármilyen 
felülettömegű 
papírra képes 
nyomtatni.

350 
g/m2

Másolóanyagok felülettömege

Egyoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás az 
opcionális, különösen nehéz másoló-
anyagok használatát támogató készlettel

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



Elsőrendű színes nyomtatás,  
és még annál is több
A hatékony, iparágvezető színmegfeleltetési 
szoftvernek köszönhetően további professzionális 
szintű grafikai és marketingműveletekkel bővítheti  
a házon belüli lehetőségeit.

PhaserMatch® 5.0 és PhaserMeter® 
színmérő eszköz az X-Rite 
technológiájával. A grafikusok és a 
profess zionális színhasználók számára 
a színmegfeleltetés kritikus fontosságú. 
A számítógép képernyőjén látható 
színeket következetes pontossággal kell 
reprodukálni a nyomaton, majd ugyanilyen 
pontossággal az összes további kimeneti 
eszközön, amelyek lehetnek házon belül, 
de akár távolabb is. A PhaserMatch 5.0 
színkezelési és kalibrációs szoftver a pontos 
színmegfeleltetés záloga.

A színvezérlés magasabb szintjét biztosító 
és a színpontosság megtartását elősegítő 
PhaserMatch 5.0 a Phaser 7800GX 
konfiguráció alapkiszerelésének része,  
a DN és DX konfigurációknál pedig 
opcionális. A PhaserMatch következetes, 
előre látható és reprodukálható 
színmegfeleltetés révén biztosítja 
a folyamat stabilitását. 

A szoftverhez tartozik a PhaserMeter® 
színmérő eszköz is, amely a funkciók 
teljes skáláját kínálja, és amely a színek 
felismerése révén segíti a monitorok és  
a Phaser 7800 nyomtató kalibrációját.

A PhaserMatch 5.0 előnyei többek között:

•  Színkalibráció a pontos és következetes 
eredmény érdekében

•  A színek reprodukálásának képessége – 
idő- és pénzmegtakarítás

•  Nagyobb színpontosság a kimenet 
vizuális megtekintéséhez és a 
próbanyomatokhoz

•  Az iteráció csökkentése mellett 
biztosítja, hogy a digitális 
próbanyomatok megfeleljenek a 
nyomda színkövetelményeinek

Környezetvédelmi előnyök
A Phaser 7800 színes nyomtató 
alapfunkciói segítenek az irodáknak 
a környezeti hatások mérséklésében.

•  EA festék. Az alacsony 
olvadáspontú EA festék 
technológia a hagyományos 
festékekhez képest 20 Celsius 
fokkal alacsonyabb minimális 
beégetési hőmérsékletet 
igényel, és ezzel elősegíti az 
energiafogyasztás csökkentését.

•  Alacsonyabb papírfogyasztás. 
Takarékoskodjon a papírral és a 
pénzzel: nyomtassa a többoldalas 
dokumentumokat automatikusan 
kétoldalas formában.

•  Hi-Q LED nyomtatómotor.  
A bevált Hi-Q LED nyomtatómotor 
keveset fogyaszt, kis helyet igényel, 
és alig hallható.

•  Indukciós beégetőmű. A hatékony 
hőmérsékleten működő IH-beégető 
hagyományos társainál 
jelentősen kevesebb energiát 
fogyaszt készenléti módban, 
és használatával a készülék 
kevesebb, mint 15 másodpercen 
belül készen áll a munkára.



•  Gyors nyomtatás. A mind fekete-fehéren, 
mind színesen percenként 45 oldalt 
nyomtató Phaser 7800 segít tartani a 
határidőket.

•  Igazi erőmű. 1,33 GHz-es processzorával, 
2 GB-os memóriájával, alapkiszerelésben 
160 GB-os merevlemezével a Phaser 7800 
a színes képekkel és grafikákkal megpakolt, 
nagy felbontású nyomtatási feladatok 
folyamatos áradatával is boldogul.

•  A kétoldalas nyomtatás az alapkiszerelés 
része. Az alapkiszerelés részeként nyújtott 
automatikus kétoldalas nyomtatás 
nagyobb rugalmasságot biztosít, és segít 
csökkenteni a papírfelhasználást. A Phaser 
7800-zal a kétoldalas nyomtatás éppen 
olyan gyors, mint az egyoldalas, így a 
takarékosság érdekében nem kell feláldozni 
a hatékonyságot. Az opcionális, különösen 
nehéz másolóanyagok használatát 
támogató készlettel szabványos és 
egyedi másolóanyagokra is nyomtathat 
kétoldalasan egészen 300 g/m2 
felülettömegig. Kategóriájában nincs más 
nyomtató, amely a nehéz másolóanyagok 
ilyen széles skáláját kezelné*. 

•  Tartósság hosszú távon. Havi 225 000 
oldalas terhelhetőségével a Phaser 
7800 színes nyomtatót úgy készítettük, 
hogy ellenálljon a folyamatos használat 
megpróbáltatásainak, és évekig a legjobb 
minőséget nyújtsa Önnek.

•  Teljes lelki nyugalom. Ha véletlenül 
valamilyen probléma történne, a Phaser 
7800 nyomtatóhoz egyéves helyszíni 
garanciát biztosítunk.

A hatékonyság csúcsa
A legmagasabb követelményeket támasztó, leterhelt környezetekhez tervezett 
Phaser 7800 színes nyomtató egyértelműen kiváló színminőséget biztosít a kivételes 
sebesség és megbízhatóság feláldozása nélkül. Mostantól a színekkel dolgozó bármely 
cég vagy szervezet képes lesz igény szerint, villámgyorsan előállítani a leglenyűgözőbb, 
ügyfél kezébe adható marketinganyagokat, akár termékértékesítéshez, új ügyfelek 
megnyeréséhez vagy kreatív ötletek megosztásához.

* Az IDC meghatározásának megfelelő, 2011 novemberében elérhető 
színes A3-as (lézer/LED) nyomtatók alapján.



•  Fejlett érintőképernyős felület. A Phaser 
7800-hoz csúcstechnikájú, 109 mm-es, 
színes érintőképernyős interfész tartozik. 
Nagy, világos ikonjai és áttekinthető menüi 
révén a gép melletti használat gyorsabb és 
egyszerűbb, mint valaha.

•  Igény szerint használható súgófunkciók. 
A Phaser 7800 beágyazott videók 
segítségével nyújt egyszerű, lépésenkénti 
hibaelhárítási tippeket közvetlenül a színes 
érintőképernyőn.

•  Egyszerű nyomtatókezelés. A CentreWare® 
Internet Services beépített webkiszolgáló a 
konfiguráció klónozásának egyszerűsítése 
és a Phaser 7800 színes nyomtatók 
telepítésének automatizálása révén 
értékes időt takarít meg Önnek. Emellett 
a munkák állapotát és a hibaelhárítási 
információkat közvetlenül a webböngészőből 
is megtekintheti.

•  Kevesebb beavatkozás. A hosszú életű, 
felhasználó által cserélhető alkatrészek, mint 
a leképező egység és a beégető, könnyen 
hozzáférhetők és cserélhetők. Emellett 
ezeket az alkatrészeket a lehető leghosszabb 
élettartamra terveztük, hogy irodája minél 
tovább hatékony maradhasson.   

•  Egyszerű, elülső hozzáférés. A Phaser 
7800-at úgy terveztük, hogy használata 
a lehető legegyszerűbb legyen. A 
szokásos karbantartási feladatokhoz, mint 
például a festék cseréjéhez vagy a papír 
behelyezéséhez nincs szükség a berendezés 
elforgatására vagy elmozdítására.

•  Kétirányú kommunikáció. A Phaser 
7800 a nyomtatási munkák aktuális 
állapotát, a festék- és papírszintek adatait 
azonnal számítógépre vagy a webre 
küldi. Ha probléma adódna, előbukkanó 
figyelmeztetés hívja fel a felhasználó 
figyelmét, amely azt is tartalmazza, miként 
lehet a hibát megoldani.

Hangsúly az egyszerűségen
Az összetett színes nyomtatási feladatok széles körének kezelésére tervezett 
Phaser 7800 színes nyomtató használata a lehető legegyszerűbb. A kiemelkedő 
nyomtatókezelési képességeknek és az innovatív technológiáknak köszönhetően még a 
fejlett színes nyomtatók használatában egyáltalán nem jártas felhasználók is könnyedén 
elsajátíthatják a Phaser 7800 által kínált rengeteg hasznos funkciót.



Xerox másolóanyagok: egyedi másolóanyag-alkalmazások digitális színes nyomtatókhoz
A sima és bevonatos papírokból álló széles kínálatunkat tovább bővítik a különleges Xerox másolóanyagok, amely használatával 
nagyobb nyereségre tehet szert, és újszerű, egyedi megoldásokat kínálhat ügyfeleinek. Ezekről és a további különleges Xerox 
másolóanyagokról bővebb tájékoztatást a www.xerox.com címen talál.

AccordianPix® Everflat® könyvek FunFlip® PhotoPix

Több munkabefejezési lehetőség,  
nagyobb tervezési rugalmasság
A Phaser 7800 színes nyomtató munkabefejezési lehetőségek széles választékával 
áll a professzionális grafikusok rendelkezésére. Igényeitől és költségvetésétől függően 
megvásárolhatja a kötegelést, tűzést, lyukasztást, füzetkészítést, V-hajtást egyben kínáló 
professzionális finisert, de kezdhet az LX irodai finiserrel is, amely kötegelési és tűzési 
funkciókat kínál, és a munkák által támasztott igényeknek megfelelően rugalmasan 
bővíthető lyukasztással, élhajtással és tűzéssel is.

Túlméretes, kifutó A3-as kimenet

V-hajtás 2/4-es lyukasztás

Füzet

Többpozíciós tűzés



Phaser® 7800 – Tények röviden

Nyomtatás

330 x 457 mm

oldal/perc45

Szé x mé x ma (DN konfiguráció):
641 x 699 x 578 mm

1

2

3

Phaser 7800 professzionális finiserrel

1   
Professzionális finiser

Ahogy neve is mutatja, ha a Phaser 7800-as 
nyomtatóját professzionális finiserrel bővíti, akkor 
professzionális szintű dokumentumbefejezési funkciók 
egész sorából válogathat.

• Kötegelés: 1500 lap plusz egy 500 lapos felső tálca
• Tűzés: 50 lapos, többpozíciós
• 2/4-es lyukasztás
• Nyeregtűzéses füzetkészítés
• V-hajtás legfeljebb 15 lapig
•  Méretek: 182 x 182 mm – 330,2 x 483 mm

 

2   
LX irodai finiser

Ha mostani szükségletei alapján nincs szüksége  
a professzionális finiser által kínált összes speciális 
funkcióra, akkor választhatja az LX irodai finisert, 
amelyet munkaterhelése alapján később még 
lyukasztási és/vagy élhajtási funkcióval is bővíthet.

•  Kötegelés: 2000 tűzés nélküli lap, 1 000 lap 
egyszeres tűzéssel vagy 750 lap kettős tűzéssel

• Tűzés: 50 lapos, többpozíciós
•  Méretek: 100 x 148 mm – 330,2 x 488 mm

 

3   
Füzetkészítő LX irodai finiserhez

Füzetkészítési funkcióval bővíti az LX irodai finisert, 
és legfeljebb 15 lapos, élhajtott vagy nyeregtűzött 
füzetek készítését teszi lehetővé.

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



 
Sebesség

Phaser 7800DN Phaser 7800DX (Marketing konfiguráció*) Phaser 7800GX (Marketing konfiguráció*)

Max. 45 oldal/perc színes / 45 oldal/perc fekete-fehér

Terhelhetőség Havi max. 225 000 oldal1

Papírkezelés  
Papírbemenet                  Alapkiszerelés 1. tálca: 100 lap; egyedi méretek: 88 x 99 mm-től 320 x 1219 mm-ig

2. tálca: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 297 x 432 mm-ig

– Nagy kapacitású tandemtálca: 2 520 lap;  
egyedi méretek: 140 x 182 mm-től  
330 x 457 mm-ig

Háromtálcás modul: 1 560 lap;  
egyedi méretek: 140 x 182 mm – 330 x 457 mm

Opcionális Háromtálcás modul –

Nagy kapacitású tandemtálca –

Teljes alapkapacitás 620 lap 3 140 lap 2 180 lap

Opcionális, különösen nehéz másolóanyagok használatát támogató készlet: Legfeljebb 300 g/m2 felülettömegű másolóanyag automatikus kétoldalas 
nyomtatását teszi lehetővé az 1. tálcából

Munkabefejezési  
opciók                            Alapkiszerelés

Kettős eltoló gyűjtőtálca: Egyenként 250 lap

Opcionális LX irodai finiser: 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, kétpozíciós tűzés, opcionális lyukasztás

Füzetkészítő LX irodai finiserhez: Legfeljebb 15 lapos füzetkészítéssel (élhajtás, nyeregtűzés) bővít

Professzionális finiser: Kötegelés: 1 500 lapos kötegelő, 500 lapos felső tálca, 50 lapos többpozíciós tűzés és lyukasztás, nyeregtűzéses füzetkészítés, V-hajtás

Automatikus kétoldalas nyomtatás Alapkiszerelés

Nyomtatás  
Az első oldal elkészítési ideje 9 másodperc színesben és fekete-fehérben

Felbontás (max.) Javított: 1 200 x 2 400 x 1 dpi, Fotó módban: 600 x 600 dpi x 8 dpi / Normál: 1 200 x 600 x 1 dpi

Processzor 1,33 GHz 

Memória/merevlemez: 2 GB / 160 GB

Csatlakoztathatóság Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, 802.11 b, g, n opcionális külső vezeték nélküli kapcsolat

Oldalleíró nyelvek Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct 1.6-os verzió

Nyomtatási funkciók Nyomtatási sorrendváltás (Print Around), Colour By Words intuitív színjavítási funkció, PDF Direct, intelligens kétoldalas, nyomtatás folytatása fekete-fehérben 
(Run Black), titkos és személyes nyomtatás, füzetnyomtatás, intelligens tálcák, mintaszett, mentett személyes nyomtatás, egyedi méretű oldalak, szortírozás, 
bannerméretű nyomtatás, vízjelek, PhaserSMART®, nyomtatási feladatküldési eszközök, bővített betűkészlet-tárolás, méretezés, elválasztólapok, sokképes 
minta, internetes nyomtatási protokoll (IPP), folyamatos feladatfeldolgozás, kétirányú illesztőprogram, elrendezés/vízjel, űrlap- és betűkészlet-tárolás

Számlázás Munkanyilvántartás, használatelemző eszköz, automatikus mérőleolvasás, automatikus kellékfeltöltés

Biztonság Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X hitelesítés, IPv6, SNMPv3, képfelülírás, konfigurálható lemezfelülírás, portok vezérlése, IP-szűrés

Szoftvermegoldások
Alapkiszerelés PhaserCal®

Opcionális Opcionális PhaserMatch 5.0 és PhaserMeter® színmérő eszköz 
az X-Rite technológiájával

Garancia Egy év helyszíni garancia

1 Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

* Marketing konfiguráció: további opcionális kiegészítő megvásárlásával érhetjük el ezt a kiépítést

Phaser® 7800
színes nyomtató



Eszközkezelés
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mailes 
figyelmeztetések, klónozás, PhaserSMART®, munkanyilvántartás, 
használatelemzés, nyomtatási feladatküldési eszközök, 
nyomtatási munkák követése, WebJet Admin Interface, Tivoli, 
Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok 
Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5-ös és 
újabb verzió, 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®

Betűkészlet-jellemzők 
139 PostScript® betűkészlet; 93 PCL® betűkészlet

Színszabványok 
PANTONE® által kalibrált egyszínű szimulációk, Adobe® 
PostScript® eszközfüggetlen szín, CIE nemzetközi színszabványok, 
ICC, ICM és Apple ColorSync színkezelő rendszerek támogatása, 
PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Másolóanyag-kezelés
1. tálca: 75-350 g/m2; automatikus kétoldalas nyomtatás: 
75-256 g/m2; automatikus kétoldalas nyomtatás az opcionális, 
különösen nehéz másolóanyagok használatát támogató 
készlettel: 75-300 g/m2 2-5. tálca és finiserek: 75-256 g/m2 
Könnyűtől az extra vastag kartonig (felületkezelt és 
felületkezeletlen), sima, előnyomott, előlyukasztott, fejléces, 
borítékok, fóliák, újrahasznosított, egyedi

Működési környezet
Hőmérséklet: Működés közben: 10-32 °C 
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):  
Működés közben: 15%-85% 
Hangnyomásszintek: Nyomtatás: 52 dB(A), készenléti 21 dB(A) 
Zajszintek: Nyomtatás: 6,81 B(A), készenléti: 3,80 B(A)

Elektromossági adatok
230 V: 50/60 Hz : Üzemi (átl.): 760 W  
Készenlét: 86 W  
Energiatakarékos mód: 56 W  
Alvó mód: 6,3 W

Csomagolás nélküli méretek  
(szélesség x mélység x magasság)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm; súly: 81 kg 
7800GX: 641 x 699 x 953 mm; súly: 116 kg 
7800DX: 641 x 699 x 953 mm; súly: 125 kg 
LX irodai finiser: 1 012 x 552 x 942 mm; súly: 28 kg 
LX irodai finiser füzetkészítővel: 1 012 x 597 x 1 057 mm;  
súly: 37,2 kg 
Professzionális finiser: 885 x 650 x 1 010 mm; súly: 90,7 kg

Tanúsítványok
UL 60950-1/CSA 60950-1-07 minősítés, 2. kiadás 
Az FCC 15. fejezete szerinti „A” osztály 
2006/95/EK számú, kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelv; 
EN 60950-1, 2. kiadás 
2004/108/EK számú EMC-irányelv 
EN 55022, „A” osztály 
EN 55024 
2002/95/EK számú RoHS-irányelv 
Megfelel az 508-as szakasznak 
ENERGY STAR® minősítésű

Kellékanyagok
Normál kapacitású festékkazetta: 
Ciánkék: 6 000 oldal1 106R01624
Bíbor: 6 000 oldal1 106R01626
Sárga: 6 000 oldal1 106R01625
Nagy kapacitású festékkazetták:
Fekete: 24 000 oldal1  106R01573
Ciánkék: 17 200 oldal1  106R01570
Bíbor: 17 200 oldal1 106R01571
Sárga: 17 200 oldal1 106R01572
LX irodai finiserhez tűzőkapocs-utántöltő 008R12941 
Professzionális finiserhez tűzőkapocs-utántöltő 008R12897

Rutin karbantartási tételek
Képkezelő egység: Max. 145 000 oldal2 106R01582
Hulladékkazetta: Max. 20 000 oldal2 108R00982
Szívószűrő: Max. 120 000 oldal2 108R01037

Opciók
LX irodai finiser 097S04166
Füzetkészítő LX irodai finiserhez 497K03850
2/4-es lyukasztó az LX irodai finiserhez 497K03860
Professzionális finiser 097S04167
Háromtálcás modul 097S04159 
Nagy kapacitású tandemtálca 097S04160
Különösen nehéz másolóanyag  
használatát támogató készlet  097S04341
PhaserMatch 5.0 (tartalmazza az X-Rite  
technológiáján alapuló Phasermeter® szoftvert) 097S04276
Vezeték nélküli hálózati adapter
– Európai hálózati átalakító 097S03741
– Egyesült Királyságban használható hálózati átalakító 097S03742

1  Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány 
szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a lefedett területtől és a 
nyomtatási módtól függően változik.

2  Átlagos normál oldalak. A kihozatal a munka futási idejének, valamint  
a másolóanyag méretének és tájolásának függvényében változik.

Phaser® 7800
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