Phaser®
7800
A3
Profesionální
barevná
tiskárna

Xerox Phaser 7800
Barevná tiskárna
Ověřený standard
ve světě grafického tisku
®
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Barevná tiskárna Phaser 7800
®

Nepřekonatelný barevný tisk. Prvotřídní flexibilita médií. Profesionální
technologie správy barev. Toto jsou hlavní měřítka tiskárny Phaser 7800
– jediné tiskárny formátu SR A3 ve své třídě, která poskytuje kompletní sadu
pokročilých funkcí nutných ve většině dnešních grafických prostředí. Díky moderním
technologiím barevné tiskárny Phaser 7800 konečně mohou firmy, které vytvářejí
velké množství materiálů s vysokým rozlišením, jako například reklamní agentury,
grafická studia, marketingové společnosti, fotografická studia, zpracovávat
převážnou část důležitých tiskových úloh vlastními prostředky.

3248 C

Kvalita barev jako v profesionálním tiskovém centru
Pokud je pro vás kvalita a konzistence barev důležitá, tiskárna Phaser 7800 je
samozřejmou volbou. Díky působivé kombinaci spolehlivosti, prvotřídní kvality tisku
a technologií správy barev na profesionální úrovni poskytuje tvůrčím profesionálům
možnost vytvořit tiskoviny pomocí vlastních prostředků v kvalitě, která předčí
jakoukoli jinou barevnou tiskárnu pro formát A3.
• Skutečné rozlišení 1 200 x 2 400 dpi.
Barevná tiskárna Phaser 7800 přináší vysoké
rozlišení tisku, díky kterému budou vaše
obrázky, fotografie a grafika realistické,
text a detaily jemných čar ostré.
• Vždy stejné barvy podle vašeho
očekávání. Kalibrovaná simulace barev
PANTONE® a technologie korekce barev
společnosti Xerox vždy splní vaše očekávání,
zatímco technologie Adobe® PostScript®3™
zajistí kompatibilitu, na kterou se můžete
spolehnout.

• Vidět znamená věřit. Udělejte dojem
na své klienty a potencionální zákazníky
tištěnými materiály v kvalitě, kterou vám
dosud mohlo nabídnout pouze profesionální
tiskové centrum. Tiskárna Phaser 7800 vytváří
lesklé živé bravy, temné syté odstíny černé
a velmi jemné barevné přechody bez pruhů,
páskování a čar.
• Zanechejte dojem. Úžasná kvalita barev je
jen jednou z podmínek dokonalého výsledku.
Pokročilá technologie soutisku zajišťuje čisté
okraje objektů a brání tvorbě mezer mezi
sousedícími barvami. Navíc bude černý
text na barevném pozadí a barevný text na
černém pozadí vždy ostrý a čistý.

• Pokročilá technologie tisku. Barevná
tiskárna Phaser 7800 disponuje vysoce
kvalitní tiskovou jednotkou Xerox s technologií
HiQ LED, která umožňuje lepší rozlišení
a rastrování a zajišťuje přesnou registraci
barev.

Flexibilita médií
Ideální pro designéry, fotografy a tvůrčí profesionály ze všech odvětví:
Díky úžasným možnostem barevné tiskárny Phaser 7800 v manipulaci s médii
neexistuje v podstatě žádné omezení typů tištěných materiálů. Žádné jiné zařízení
v dané třídě nedosahuje takové kvality barev na velké množství tiskových médií
s širokým rozsahem rozměrů a gramáže. Umožňuje tisk letáků, obchodních
nabídek, plakátů, reklamních bannerů, brožur, vizitek a mnoho dalších. Využijte
gramáže v rozmezí 75 až 350 g/m² a velikosti od 88 x 99 mm do 320 x 1219 mm
a popusťte uzdu své fantazii.

Gramáže médií

350

Jednostranný tisk
Automatický oboustranný tisk

g/m²

Automatický oboustranný tisk
s volitelnou sadou pro extra
těžká média
75 g/m²

256 g/m²

300 g/m²

350 g/m²

Tiskárna Phaser
7800 zvládne
tisknout na
papír o vysoké
gramáži.

Ekologické výhody
Barevná tiskárna Phaser 7800
obsahuje působivou sadu
standardních funkcí, které umožní
snížit dopad provozu vaší kanceláře
na životní prostředí.
• EA Toner. EA Toner s technologií
nízkého bodu tání dosahuje
minimální teploty tání při teplotě
o 20 °C nižší než běžné tonery,
a šetří tak energii.
• Nižší spotřeba papíru. Díky
automatickému oboustrannému
tisku spotřebujete méně papíru,
a ušetříte tak peníze.
• Vysoce kvalitní tiskový stroj
s technologií HiQ LED. Osvědčené
vysoce kvalitní tiskové stroje
s technologií HiQ LED spotřebují
minimum energie, potřebují méně
místa a jejich provoz je tichý.
• Fixační jednotka s indukčním
ohřevem. Výkonná indukční
fixační jednotka spotřebuje
v pohotovostním režimu podstatně
méně energie než běžné fixační
jednotky a k uvedení do chodu jí
postačí 15 sekund.

Ještě lepší barevný tisk
Výkonný prvotřídní software pro správu barev
vám dá k dispozici další profesionální grafické
a marketingové možnosti.
Software PhaserMatch® 5.0
s přístrojem pro měření barev
PhaserMeter® od společnosti X-Rite.
Pro grafiky a profesionály pracující
s barvami je velmi důležitá správa barev.
Barvy zobrazené na monitoru musí
být spolehlivě a přesně reprodukovány
na tištěném materiále a zároveň musí
být stejně přesné při tisku na jakémkoli
dalším výstupním zařízení, ať už místním
nebo vzdáleně připojeném. Software pro
kalibraci a správu barev PhaserMatch 5.0
vám přináší jistotu konzistence barev.
Software PhaserMatch 5.0 je standardem
u konfigurace Phaser 7800GX (je
volitelný u konfigurací DN a DX), přináší
další možnosti řízení barev a pomáhá
zachovat přesnost barev. Spolehlivým,
předvídatelným a opakovatelným
nastavením barev zajišťuje stabilitu
celého procesu.

Disponuje navíc multifunkčním přístrojem
pro měření barev PhaserMeter®. Tento
přístroj vám pomůže nejen s kalibrací
a profilováním tiskárny Phaser 7800, ale
i vašeho monitoru.
Software PhaserMatch 5.0 zahrnuje tyto
výhody:
• kalibraci barev pro přesné a spolehlivé
výsledky,
• zajistí opakovatelnost výsledků – ušetří
vám čas i peníze,
• možnost tvorby validačních tisků
v souladu s tiskovými normami,
• méně iterací a jistota, že barvy výtisku
budou odpovídat zvoleným standardům.

Maximální produktivita
Barevná tiskárna Phaser 7800 byla vyvinuta k použití ve vysoce vytížených
prostředích s těmi nejnáročnějšími požadavky a nabízí prvotřídní kvalitu barev,
které není dosaženo na úkor výjimečné rychlosti nebo spolehlivosti. Každá firma
nebo organizace, pro kterou jsou barvy důležité, nyní může svým zákazníkům
předložit působivé materiály, kdykoli je to potřeba – ať už při prodeji svých výrobků,
získávání nových zakázek nebo sdílení kreativních návrhů.
• Rychlý tisk. Tiskárna Phaser 7800 vám
pomůže dodržet termíny díky vysoké
rychlosti černobílého i barevného tisku,
a to 45 str./min.
• Velmi výkonné zařízení. Tiskárna Phaser
7800 s procesorem o frekvenci 1,33 GHz,
pamětí o velikosti 2 GB a standardním
pevným diskem s kapacitou 160 GB je
navržena tak, aby zvládla stálý přísun
tiskových úloh s vysokým rozlišením.

• Standardní oboustranný tisk. Automatický
oboustranný tisk se stává standardem –
je flexibilnější a snižuje spotřebu papíru.
Oboustranný tisk je navíc v případě tiskárny
Phaser 7800 stejně rychlý jako jednostranný
tisk. Úspora tedy není na úkor efektivity.
Díky volitelné sadě pro extra těžká média
můžete tisknout oboustranné materiály na
standardní média nebo uživatelské formáty
médií s gramáží až 300 g/m². Žádná jiná
tiskárna v této třídě neumožňuje pracovat
s takto širokou škálou těžkých médií*.

• Dlouhá životnost. Barevná tiskárna Phaser
7800 je navržena tak, aby odolala používání
při jednorázové špičkové pracovní zátěži až
225 000 stránek za měsíc a po mnoho let
sloužila, jak nejlépe je to možné.
• Naprostá jistota. Na tiskárnu Phaser
7800 se vztahuje jednoletá záruka
na opravu na pracovišti zákazníka pro
případ, že by se náhodou vyskytl problém.
Volitelnou součástí je čtyřleté plné servisní
zabezpečení FSMA poskytující nejlepší
možnou cenu výtisku a naprostou jistotu
provozuschopnosti.

*Týká se barevných tiskáren formátu A3 (s technologií laser/LED)
definovaných společností IDC a objednávek v listopadu 2011.

Zaměřeno na jednoduchost
Tiskárna Phaser 7800 se snadno používá a zvládne širokou škálu složitých
barevných tiskových úloh. Díky prvotřídním funkcím správy tisku a inovativním
užitečným technologiím si i uživatelé, kteří nemají žádné zkušenosti s pokročilými
barevnými tiskárnami, rychle zvyknou na používání velkého množství funkcí tiskárny
Phaser 7800.
• Pokročilé rozhraní dotykové obrazovky.
Tiskárna Phaser 7800 má moderní barevnou
dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou
109 mm. Díky velkým jasným ikonám
a intuitivním nabídkám je ovládání mnohem
rychlejší a snadnější než dříve.
• Nápověda tam, kde ji potřebujete.
V tiskárně Phaser 7800 jsou uložena videa
nápovědy, která vám přímo na barevné
dotykové obrazovce poskytnou rychlou,
snadnou a srozumitelnou pomoc při řešení
potíží.

• Snadná správa tiskárny. Díky vestavěnému
webovému serveru CentreWare® Internet
Services, který vám usnadní klonování
konfigurace a umožní automatickou instalaci
dalších barevných tiskáren Phaser 7800,
ušetříte drahocenný čas. Můžete si také
zobrazit stav úlohy nebo řešit potíže přímo
z webového prohlížeče.
• Menší počet zásahů. Součásti s dlouhou
životností, které si uživatel může vyměnit
sám, jako jsou zobrazovací jednotky
a odpadní nádobka, jsou snadno přístupné
a lze je snadno vyměnit. Jsou vyvinuty tak,
aby jejich životnost byla co nejdelší a vy jste
mohli pracovat produktivněji po delší dobu.

• Snadný přístup z čelní strany. Tiskárna
Phaser 7800 byla navržena pro maximální
pohodlí. Kvůli běžné údržbě, jako je
výměna toneru, odpadní nádobky nebo
zobrazovacích jednotek, tiskárnu nemusíte
otáčet nebo posunovat.
• Obousměrná komunikace. Tiskárna Phaser
7800 komunikuje obousměrně s ovladačem
a poskytuje aktualizace tiskových úloh
a informace o stavu toneru a papíru.
Upozorní vás na jakékoli tiskové potíže
a nabídne jejich řešení.

Více možností závěrečných úprav,
větší flexibilita designu
Barevná tiskárna Phaser 7800 nabízí profesionálním grafikům působivou
škálu závěrečných úprav pro komerční využití. V závislosti na vlastních
potřebách a rozpočtu si můžete vybrat multifunkční rozšíření Professional
Finisher a využít stohování, děrování, vázání brožur a skládání do tvaru V, nebo
si můžete vybrat rozšíření Office Finisher LX a získat možnost využít stohování
spolu s možností přidání samostatného děrování, skládání a sešívání podle
aktuálních požadavků.

*

*
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Sklad do tvaru V
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Nadměrný výstup pro přesah formátu A3 – SRA3

Děrování – 2 nebo 4 otvory

Vícenásobné sešívání

Média Xerox: Jedinečná média pro digitální barevné tiskárny
Společnost Xerox doplňuje své rozsáhlé portfolio obyčejných a křídových papírů. Speciální média společnosti Xerox umožňují uživatelům
tiskových zařízení i poskytovatelům tiskových služeb přinášet inovativní produkty s vysokou přidanou hodnotou a generovat vyšší profit.
Více informací o těchto produktech a o dalších speciálních médiích Xerox najdete na adrese www.xerox.com.

AccordianPix®

Ploché fotoknihy Everflat®

FunFlip®

PhotoPix

1

1 
Professional Finisher

3

Pokud k tiskárně Phaser 7800 připojíte rozšíření
Professional Finisher, budete moci využít velké
množství profesionálních závěrečných úprav
dokumentu.
• Stohování: 1 500 listů plus horní vykladač na
500 listů
• Sešívání: 50 listů, různé umístění
• Děrování – 2 nebo 4 otvory
• Sešívání brožur s vazbou
• Skládání do tvaru V, až 15 listů
• Formáty: 182 x 182 mm až 330,2 x 483 mm

2

2 
Office Finisher LX

Pokud nepotřebujete některé z pokročilejších
možností úprav, které Professional Finisher nabízí,
zvažte rozšíření Office Finisher LX, které nabízí
možnost využití děrování a/nebo skládání podle
aktuálních požadavků.
• Stohování: 2 000 listů bez sešití, 1 000 listů s jednou
sponkou nebo 750 listů se dvěma sponkami
• Sešívání: 50 listů, různé umístění
• Formáty: 100 x 148 mm až 330,2 x 488 mm

Stručná fakta o tiskárně Phaser® 7800

3 
Zařízení k tvorbě brožur pro rozšíření
Office Finisher LX

Tisk

Přidejte k rozšíření Office Finisher LX možnosti tvorby
brožur a vytvářejte brožury až s 15 listy – sešité
a předsložené.

330 x 457 mm

45

str./min

Š x H x V (konfigurace DN):
641 x 699 x 578 mm

• Formáty: 210 x 279,4 mm až 330,2 x 457,2 mm

Tiskárna Phaser 7800 s rozšířením
Professional Finisher

Phaser® 7800
Barevná tiskárna

Phaser 7800DN

Rychlost tisku

Až 45 str./min. barevně / 45 str./min. černobíle

Pracovní zátěž

Až 225 000 stran/měsíc1

Manipulace s papírem
Výstup médií

Standardní

Phaser 7800DX

Phaser 7800GX

Zásobník 1: 100 listů; uživatelské formáty: 88 x 99 mm až 320 x 1219 mm
Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Volitelné

Celková standardní kapacita

Není k dispozici

Velkokapacitní tandemový zásobník:
2 520 listů; uživatelské formáty:
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

Modul se 3 zásobníky

Není k dispozici

Velkokapacitní tandemový zásobník

Není k dispozici

620 listů

3 140 listů

Modul se 3 zásobníky:
1 560 listů; uživatelské formáty:
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

2 180 listů

Volitelná sada pro extra těžká média: umožňuje automatický oboustranný tisk ze zásobníku 1 na média o gramáži až 300 g/m²
Možnosti
závěrečných úprav

Standardní
Volitelné

Dvojitý ofsetový výstupní zásobník: každý 250 listů
Office Finisher LX: výstupní vykladač na 2 000 listů, 50 sešitých listů, sešívání ve 2 místech, volitelné děrování
Zařízení k tvorbě brožur pro Office Finisher LX: přidá možnost výroby brožur (skládání, sešívání) z maximálně 15 listů
Professional Finisher: Stohování: vykladač na 1 500 listů a horní vykladač na 500 listů, děrování a sešívání 50 listů na více místech, tvorba sešívaných brožur,
skládání do tvaru V

Automatický oboustranný tisk

Tisk

Standardní

Vytištění první strany

9 s barevně nebo černobíle

Rozlišení (max.)

Rozšířené: 1 200 x 2 400 x 1 dpi / fotografický režim: 600 x 600 x 8 dpi / standardní: 1 200 x 600 x 1 dpi

Procesor

1,33 GHz

Paměť / Pevný disk

2 GB / 160 GB

Připojení

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, volitelné externí bezdrátové připojení 802.11 b, g, n

Jazyky popisu stránky

Emulace Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct verze 1.6

Tiskové funkce

priorita tiskové úlohy, technologie barevných korekcí pomocí slov, přímý tisk z PDF, chytrý oboustranný tisk, černobílý tisk při vyčerpání barevného toneru,
zabezpečený tisk a osobní tiskové úlohy, tisk brožur, chytré zásobníky, funkce Sample Set, osobní uložený tisk, uživatelské formáty, kompletování v paměti, tisk
plakátů, vodoznaky, funkce PhaserSMART®, nástroje pro odesílání tisku, rozšířená možnost ukládání písma, přizpůsobení velikosti, oddělování stránek, tisk více
stran na list, protokol IPP, současné zpracování několika úloh, ovladač s obousměrnou komunikací, rozložení/vodoznak, možnost ukládání písma/formulářů

Účtování

účtování úloh, nástroje pro analýzu využití, automatický odečet stavu počítadel, automatické informace o nutnosti doplnění spotřebního materiálu

Zabezpečení

zabezpečené HTTPS (SSL), IPsec, ověřování 802.1X, IPv6, SNMPv3, přepis obrázku, nastavitelné přepisování pevného disku, ovládání portu, filtrování adres IP

Softwarová řešení
Standardní
Volitelné

Záruka
1

PhaserCal®
Volitelné
Roční záruka opravy u zákazníka

Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné plnění na maximum.

Software PhaserMatch 5.0 s přístrojem pro měření
barev PhaserMeter® od společnosti X-Rite

Phaser® 7800
Barevná tiskárna

Správa zařízení
webový server CentreWare® Internet Services, web CentreWare,
upozornění e-mailem, klonování, PhaserSMART®, účtování
úloh, analýza využití, nástroje pro odesílání tisku, sledování úloh,
administrátorské rozhraní WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

Požadavky na napájení
230 V: 50/60 Hz: při tisku (průměrně): 760 W
V aktivním režimu: 86 W
Úspora napájení: 56 W
Režim spánku: 6,3 W

Tiskové ovladače
Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5 a vyšší,
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®

Rozměry bez balení (Š x H x V)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm, výška: 81 kg
7800GX: 641 x 699 x 953 mm, výška: 116 kg
7800DX: 641 x 699 x 953 mm, výška: 125 kg
Office Finisher LX: 1 012 x 552 x 942 mm, výška: 28 kg
Office Finisher LX se zařízením na tvorbu brožur:
1 012 x 597 x 1 057 mm, výška: 37,2 kg
Professional Finisher: 885 x 650 x 1 010 mm, výška: 90,7 kg

Možnosti písem
139 písem formátu PostScript®; 93 písem formátu PCL®
Standardy barev
Kalibrované napodobení barev PANTONE®, barva nezávislá na
zařízení Adobe® PostScript®, mezinárodní standardy barev CIE
a podpora pro systémy správy barev ICC, ICM a Apple ColorSync,
PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®
Manipulace s médii
Zásobník 1: 75-350 g/m²;
automatický oboustranný tisk: 75-256 g/m²;
automatický oboustranný tisk s volitelnou sadou pro extra
těžká média: 75-300 g/m²
Zásobníky 2-5 a dokončovací technologie: 75-256 g/m²
Lehký až velmi těžký tvrdý papír (křídový a základní), obyčejný,
předtištěný, s děrováním, hlavičkový, recyklovaný, uživatelský,
obálky, fólie
Provozní prostředí
Teplota: Provozní: 10 až 32 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace):
Provozní: 15 % až 85 %
Akustický tlak: při tisku: 52 dB(A)
v pohotovostním režimu: 21 dB(A)
Hlasitost provozu: při tisku: 6,81 B(A)
v pohotovostním režimu: 3,80 B(A)

Certifikace
Certifikace dle UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání
FCC oddíl 15, třída A
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydání
Směrnice EMC 2004/108/ES
EN 55022, třída A
EN 55024
Směrnice RoHS 2002/95/ES
V souladu se sekcí 508
Certifikace ENERGY STAR®
Spotřební materiál
Zásobníky toneru se standardní kapacitou:
Modrá: 6 000 stran1106R01624
Purpurová: 6 000 stran1106R01626
Žlutá: 6 000 stran1106R01625
Vysokokapacitní zásobníky toneru:
106R01573
Černá: 24 000 stran1 
106R01570
Modrá: 17 200 stran1 
Purpurová: 17 200 stran1106R01571
Žlutá: 17 200 stran1106R01572
Náhradní sponky pro Office Finisher LX
008R12941
Náhradní sponky pro Professional Finisher
008R12897

Položky běžné údržby
Zobrazovací jednotka: Až 145 000 stran2106R01582
Odpadní kazeta: Až 20 000 stran2108R00982
Sací filtr: Až 120 000 stran2108R01037
Možnosti
Office Finisher LX
Zařízení k tvorbě brožur pro Office Finisher LX
Děrování 2 nebo 4 otvorů pro Office Finisher LX
Professional Finisher
Modul se 3 zásobníky
Velkokapacitní tandemový zásobník
Volitelná sada pro extra těžká média	
PhaserMatch 5.0
(včetně nástroje Phasermeter® od společnosti X-Rite)
Adaptér bezdrátové sítě
– evropská redukce napájení
– britská redukce napájení 

097S04166
497K03850
497K03860
097S04167
097S04159
097S04160
097S04341
097S04276
097S03741
097S03742

1

 růměrný počet standardních stránek. Uváděná výtěžnost podle normy
p
ISO/IEC 19798. Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí
a režimu tisku.

2

 růměrný počet standardních stránek. Výtěžnost se liší v závislosti na
p
délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií.
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