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A escolha de ouro
para artes gráficas

Impressora Phaser 7800
®

Impressão em cores incomparável. Incrível flexibilidade de mídias. Tecnologia
de gerenciamento de cores profissional. Esses são os pontos de referência da
Phaser 7800 – a única impressora colorida tamanho A3 de sua categoria que fornece
o complemento perfeito das funções avançadas que a maioria dos ambientes gráficos
e agências precisam. Agora, qualquer empresa que produza grandes volumes de
impressão de alta resolução, como agências de publicidade, lojas de design gráfico,
empresas de comunicação de marketing, estúdios fotográficos e incontáveis outras
empresas, podem manter seus trabalhos de impressão essenciais “dentro de casa”
graças às tecnologias de ponta imbatíveis da impressora colorida Phaser 7800.

3248 C

Cor com qualidade profissional e tecnologias
inovadoras agora estão ao seu alcance!
Se seu trabalho exige a melhor qualidade possível de impressão de cores, a impressora
Phaser 7800 é a escolha óbvia. Com a premiada união de tecnologias de combinação
de cores de nível profissional e qualidade superior de maneira consistente, nenhuma outra
impressora tamanho A3 fornece aos profissionais criativos a liberdade de produzir materiais
relacionados aos clientes “dentro de casa”.
• 1.200 x 2.400 dpi real. A impressora colorida
Phaser 7800 fornece uma alta resolução que
produz de maneira consistente imagens, fotos
e gráficos realísticos, além de textos e detalhes
de linha fina.
• As cores que você espera, com precisão
confiável. As simulações de cores sólidas
calibradas pela PANTONE® e a tecnologia
de correção de cores Xerox fornecem
resultados que sempre correspondem as
suas expectativas, enquanto o Adobe®
PostScript®3™ assegura a precisão com
a qual você pode contar.

• Ver para crer. Impressione seus clientes e
potenciais clientes com impressões que, até
agora, apenas eram possíveis através da
terceirização de seu trabalho para uma bureau
de impressão profissional. A Phaser 7800
produz cores vívidas, sólidas e precisas; e as
transições mais suaves de cores – sem listras,
faixas ou tarjas.
• Sem comprometer a combinação de
cores. O software de gerenciamento e
calibração de cores PhaserMatch® 5.0,
incluindo o PhaserMeter® Dispositivo de
medição de cores pela X-Rite, adiciona um
nível profissional de controle de cores e ajuda
a manter a exatidão das cores de impressão
e em todos os dispositivos de saída.

• Fácil visualização. Cores com uma qualidade
incrível têm muito pouco valor se seu público
não puder compreender sua a mensagem
com facilidade. A tecnologia avançada de
cobertura assegura bordas claras e evita
lacunas entre cores adjacentes. Além disso,
texto preto em fundos coloridos e texto
colorido em fundos pretos são impressos
sempre de forma nítida e clara.
• Tecnologia avançada de cabeçote de
impressão. A impressora colorida Phaser 7800
apresenta a tecnologia de impressão Xerox
Hi-Q LED, que fornece uma melhor intensidade
de ponto a ponto e controle de sincronização
e produz um registro de cores mais preciso.

Incrível flexibilidade de mídias
Para designers, fotógrafos e profissionais criativos de todos os setores: Agora,
virtualmente não há limites para os tipos de materiais impressos que você pode criar
graças aos recursos inacreditáveis de manipulação de material da impressora colorida
Phaser 7800. Desde folhetos prontos para o cliente e propostas de vendas, a pôsteres,
faixas, livretos e cartões de visita, nenhum outro dispositivo da sua categoria imprime
com impressionante qualidade de cores na mais ampla faixa de gramaturas e tamanhos
de materiais. Aproveite a vantagem de gramaturas de 75 a 350 g/m2, e tamanhos de
89 x 98 mm a 320 x 1.219 mm e deixe sua inspiração criativa dominar.
Recursos de Gramaturas do Material
Impressão em uma face
Impressão em frente e verso
automática
Impressão em frente e verso
automática com o Kit de material
opcional para serviço extrapesado
75 g/m2

256 g/m2

300 g/m2

350 g/m2

fpo

Amigável ao meio ambiente...
A impressora colorida Phaser 7800 inclui
uma série impressionante de recursos
padrão que ajudam o seu ambiente de
escritório a reduzir seu impacto no meio
ambiente.
• Toner EA. Nosso Toner com tecnologia
de baixo derretimento atinge a
temperatura mínima de fusão a
20 graus C abaixo do toner convencional
para uma economia de energia maior
ainda.
• Redução do consumo de papel.
Economize papel e dinheiro ao imprimir
documentos de várias páginas com
impressões em frente e verso.
• Mecanismo de impressão HiQ-LED.
A tecnologia de impressão HiQ-LED
consome o mínimo de energia e espaço
operando silenciosamente.
• Fusor de aquecimento indutivo.
O fusor IH de aquecimento eficiente
consome substancialmente menos
energia no modo em espera do que
fusíveis convencionais e atinge um
tempo de inicialização menor que
15 segundos.

A melhor impressão em cores
O poderoso software de combinação de cores, com
recursos adicionais de marketing e de artes gráficas
de nível profissional.
PhaserMatch® 5.0 com o PhaserMeter®
Color Measurement Device pela X-Rite.
Para artistas gráficos e profissionais de
cores, a combinação de cores é uma
tarefa essencial. As cores visualizadas em
um monitor de computador devem ser
reproduzidas com uma precisão consistente
na impressão e, em seguida, reproduzidas
com uma precisão de combinação por
todos os outros dispositivos de saída,
estejam eles no local ou em locais
remotos. O software de gerenciamento e
calibração de cores PhaserMatch 5.0 é a
sua segurança em relação à combinação
de cores.
Padrão com a configuração Phaser 7800GX
(opcional com as configurações DN e DX),
o PhaserMatch 5.0 adiciona um outro nível
de controle de cores e ajuda a manter a
precisão de cores. Ele traz estabilidade

ao processo – oferecendo combinações
de cores consistentes, confiáveis e
reproduzíveis.
Além disso, ele vem com o PhaserMeter®
Color Measurement Device, que captura
as cores e ajuda a calibrar seus monitores
e a impressora Phaser 7800.
Os benefícios do PhaserMatch 5.0 incluem:
• Calibração de cores para resultados
precisos e consistentes
• Controle sobre cores repetíveis –
economizando tempo e dinheiro
• Maior precisão de cores em visual de
design e provas de pré-impressão
• Menos interações e a garantia de
que as provas digitais irão atendar às
expectativas em relação às cores da
impressão

Produtividade máxima
Projetada para ambientes dinâmicos com as mais exigentes expectativas, a impressora
colorida Phaser 7800 fornece uma qualidade de cor claramente superior sem sacrificar
a confiabilidade ou a velocidade excepcional. Agora, qualquer empresa ou organização
que dependa de cores – seja vendendo seus produtos, ganhando novos negócios ou
compartilhando conceitos criativos – pode produzir os mais impressionantes materiais
prontos para o cliente na velocidade em que são necessários.
• Impressão mais rápida. A Phaser 7800
ajuda você a atingir seus prazos, fornecendo
impressões coloridas e em preto e branco a
uma velocidade de até 45 ppm.
• Uma verdadeira máquina potente. Com um
processador de 1.33 GHz, 2 GB de memória e
um disco rígido padrão de 160 GB, a Phaser
7800 foi projetada para manusear um fluxo
constante de trabalhos de impressão de altaresolução carregados com gráficos e imagens
coloridas.

• Frente e verso padrão. A impressão em
frente e verso automática vem por padrão,
fornecendo mais flexibilidade e ajudando a
reduzir o consumo de papel. Além disso, a
velocidade de impressão frente e verso da
impressora Phaser 7800 é tão rápida quanto
a impressão em uma face e, portanto, não
há a necessidade de sacrificar a eficiência em
prol da conservação. E com o Kit de material
opcional para serviço extrapesado, você pode
realizar impressões em frente e verso em
material padrão e de tamanho personalizado
em gramaturas de até 300 g/m2. Nenhum
outra impressora da sua categoria é capaz
de manusear uma variedade tão ampla de
material de alta gramatura*.

• Durabilidade a longo prazo. Com um ciclo
de trabalho de até 225.000 páginas por
mês, nós construímos a impressora colorida
Phaser 7800 para suportar um uso constante
e funcionar em seu melhor desempenho por
anos.

*Com base nas impressoras (laser / LED) A3 coloridas conforme definido
pela IDC e como fornecidas em novembro de 2011.

Simples de usar
Projetada para manusear uma ampla variedade de trabalhos complexos de impressão
colorida, não há nada de complexo na utilização da impressora Phaser 7800.
Com recursos superiores de gerenciamento de impressoras e tecnologias úteis e inovadoras,
mesmo aqueles sem nenhuma experiência no uso de impressoras coloridas avançadas
rapidamente se sentirão confortáveis com a riqueza de funções úteis oferecidas pela
Phaser 7800.
• Avançada interface da tela de seleção por
toque. A Phaser 7800 apresenta uma tela
de seleção por toque colorida de ponta
de 4,3 polegadas. Seus ícones grandes
e brilhantes e menus intuitivos tornam
as operações ocasionais mais rápidas
e mais fáceis do que nunca.
• Ajuda onde você precisa. A Phaser 7800
apresenta vídeos de ajuda integrados para
uma assistência para solução de problemas
rápida, simples e passo-a-passo direto na
tela de seleção por toque colorida.

• Gerenciamento de impressoras sem
esforço. O servidor Web integrado
CentreWare® Internet Services ajuda a
economizar um tempo valioso simplificando
a clonagem de configuração e a instalação
automática de impressoras coloridas Phaser
7800 adicionais. Você também pode visualizar
o status do trabalho e a solução de problemas
diretamente do seu navegador da Web.
• Redução no número de intervenções.
Os consumíveis tem longa vida útil e são
substituíveis pelo usuário, tais como o fusor e
a unidade de geração de imagens, são fáceis
de acessar e substituir. Além disso, eles foram
projetados para uma máxima longevidade,
assim, você se mantém mais produtivo, por
mais tempo.

•A
 cesso frontal e fácil. A Phaser 7800 foi
projetada para total comodidade. Não há a
necessidade de girar ou mover a impressora
para realizar uma manutenção de rotina
como trocar o toner e adicionar papel.
•C
 omunicação bidirecional. A Phaser 7800
envia atualizações do trabalho de impressão,
juntamente com os níveis de suprimento
de toner e papel, para sua área de trabalho
ou mesmo através da Web. Alertas pop-up
que notificam você imediatamente sobre
quaisquer problemas de impressão – e como
corrigi-los.

Mais opções de acabamento,
maior flexibilidade em design
A impressora colorida Phaser 7800 oferece aos profissionais de arte uma
impressionante variedade de opções prontas de acabamento para escolher.
Dependendo da suas necessidades e orçamento, você pode ficar com o Módulo de
acabamento profissional all-in-one e empilhar, grampear, perfurar, criar livretos e
fazer dobras em v; ou começar com o Módulo de acabamento Office LX e empilhar e
grampear com a flexibilidade para adicionar recursos separados de perfuração, pregas
e grampeamento de acordo como o seu ritmo de trabalho.

*

*
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Perfuração de 2/3 furos

Grampeamento de várias posições

Materiais Xerox: Aplicações com materiais exclusivos para impressoras digitais coloridas
Complementando a nossa linha de portfólios robustos de papéis simples e revestidos, os produtos de materiais especiais da Xerox permitem que
as impressoras se posicionassem como inovadoras, oferecendo soluções exclusivas para as necessidades de seus clientes, ao mesmo tempo em
que atinge maiores lucros. Para obter mais informações sobre esses e outros materiais especiais da Xerox, visite-nos em www.xerox.com.

AccordianPix®

Livros Everflat®

FunFlip®

PhotoPix

1

1 
Módulo de acabamento profissional

3

Como o nome indica, ao adicionar o Módulo de
acabamento profissional à sua Phaser 7800, você se
beneficiará de uma riqueza de recursos de acabamento
de documentos de nível profissional.
• Empilhamento: 1.500 folhas mais uma bandeja
superior de 500 folhas
• Grampeamento: 50 folhas, diversas posições
• Perfuração de 2/3 furos
• Grampeamento na lombada/criação de livreto
• Dobra em V de até 15 folhas
• Tamanhos: 182 x 182 mm a 330,2 x 483 mm

2

2 
Módulo de acabamento Office LX

Se suas necessidades imediatas não exigem alguns dos
recursos mais avançados oferecidos pelo Módulo de
acabamento profissional, considere adicionar o módulo
de acabamento Office LX, que permite adicionar
recursos de perfuração e/ou de pregas de acordo com
o seu ritmo de trabalho.

Principais características do Phaser® 7800

• Empilhamento: 2.000 folhas sem grampeamento,
1.000 folhas com grampeamento simples ou
750 folhas com grampeamento duplo
• Grampeamento: 50 folhas, diversas posições
• Tamanhos: 00 x 148 mm a 330,2 x 488 mm

Impressão
330 x 457 mm

45

ppm

3 
Criador de livreto para Módulo
de acabamento Office LX

LxPxA (configuração DN):
641 x 699 x 578 mm
Phaser 7800 com Módulo de
acabamento profissional

Adicione recursos de criação de livreto ao Módulo de
acabamento Office LX e crie livretos com até 15 folhas,
com grampeamento na lombada ou pregas.
• Tamanhos: 210 x 279,4 mm a 330,2 x 457,2 mm

Phaser 7800DN

Phaser 7800DX

Velocidade

Até 45 ppm colorida / 45 ppm em preto e branco

Ciclo de trabalho

Até 225.000 páginas / mês1

Manipulação de papel
Entrada de papel

Padrão

Phaser 7800GX

Bandeja 1: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88 x 99 mm a 320 x 1.219 mm
Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Opcional
Capacidade padrão total

NA

Bandeja Tandem de alta capacidade:
2.520 folhas; Tamanhos personalizados:
140 x 182 mm a 330 x 457 mm

Módulo de 3 bandejas

NA

Bandeja Tandem de alta capacidade

NA

620 folhas

3.140 folhas

Módulo de 3 bandejas:
1.560 folhas; Tamanhos personalizados:
140 x 182 mm a 330 x 457 mm

2.180 folhas

Kit de material opcional para serviço extrapesado: Permite a impressão em frente e verso a partir da Bandeja 1 em material de 110 lb. capa (300 gsm)
Opções de acabamento

Padrão
Opcional

Bandeja coletora de descolamento dupla: 250 folhas cada
Módulo de acabamento Office LX: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições; perfuração opcional
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office LX: Adiciona a criação de livreto (grampeamento na lombada, pregas) com até 15 folhas
Módulo de acabamento profissional: Empilhamento: Empilhador de 1.500 folhas e uma bandeja superior de 500 folhas, grampeamento de várias posições para
50 folhas e perfuração, criador de livretos com grampeador na lombada, dobra em V.

Impressão em frente e verso
automática

Padrão

Impressão

Tempo de saída da primeira página

9 segundos colorida e em preto e branco

Resolução (máx.)

Aprimorado: 1.200 x 2.400 x 1 dpi / Modo Foto: 600 x 600 x 8 dpi / Padrão: 1.200 x 600 x 1 dpi

Processador

1.33 GHz

Memória/Disco rígido

2 GB / 160 GB

Conectividade

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Rede sem fio externa opcional 802.11 b, g, n

Idiomas de descrição da página

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

Recursos de impressão

Print Around, Cores por texto, PDF Direct, Smart Duplex, Execução em preto, Impressão pessoal e protegida, Impressão de livretos, Bandejas inteligentes, Conjunto
de amostras, Impressão salva e pessoal, Páginas de tamanho personalizado, Alceamento, Impressão em tamanho de banner, Marcas d'água, PhaserSMART®,
Ferramentas de envio de impressão, Armazenamento ampliado de fontes, Dimensionamento, Páginas de separação, N em 1, Internet Printing Protocol (IPP),
Processamento simultâneo, Driver bidirecional, Layout/marca d'água, Armazenamento de fontes/formas

Contabilidade

Contabilidade de trabalhos, Ferramenta de análise de uso, Leituras automáticas do medidor, Reposição automática de suprimentos

Segurança

Secure HTTPS (SSL), IPsec, Disco rígido opcional removível, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, Sobregravação de imagem, Sobregravação de disco configurável,
Controle de porta, Filtro de IP

Soluções de software

Padrão

Opcional
1

PhaserCal®
Opcional

PhaserMatch 5.0 com Phasermeter® Color
Measurement Device pela X-Rite

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

Gerenciamento de dispositivo: CentreWare® Internet Services,
CentreWare Web, Alertas por e-mail, Clonagem, PhaserSMART®,
Contabilidade de trabalhos, Análise de uso, Ferramentas de envio de
impressão, Rastreador de trabalhos, WebJet Admin Interface, Tivoli,
Apple® Bonjour
Drivers de impressão: Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac
OS® 10.5 e superior, 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 6.5 (NDPS), Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express
Driver®
Capacidade de fontes: 139 fontes PostScript®; 93 fontes PCL®
Padrões de cores: Simulações de cores sólidas calibradas pela
PANTONE®, cores independentes do dispositivo Adobe PostScript,
padrões de cores internacionais CIE e suporte para sistemas de
gerenciamento de cores ICC, ICM e Apple ColorSync, PhaserMatch 5.0,
PhaserCal
Manipulação de material: Bandeja 1: 20 lb. comum a 130 lb. capa
(75-350 g/m2); Impressão em frente e verso automática: 20 lb. comum
– 98 lb. capa (75-256 g/m2); Impressão em frente e verso automática
com Kit de material para serviço extrapesado (opcional): 20 lb comum
– 110 lb. capa (75-300 g/m2); Bandejas 2-5 e módulos de acabamento:
20 lb. comum a 98 lb. capa (75-256 g/m2); Baixa gramatura a cartolinas
extrapesadas (revestido e sem revestimento), comum, pré-impressas,
pré-perfurada, timbrado, envelopes, transparências, reciclado,
personalizado
Ambiente operacional: Temperatura: Operacional: 10° a 32°C;
Umidade Relativa (sem condensação): Operacional: 15% a 85%; Nível
de pressão do som: Impressão: 52 dB(A), Em espera: 21 dB(A); Nível de
potência do som: Impressão: 6,81 B(A), Em espera: 3,80 B(A)

Energia elétrica: 115V: 50/60Hz: Impressão (méd): 844 W, Pronto:
86 W, Economia de Energia: 53 W; Inativa: 5,3 W; 230V: 50/60Hz:
Impressão (méd): 760 W, Pronto: 86 W, Economia de Energia: 56 W;
Inativa: 6,3 W

Itens de manutenção de rotina
Unidade de geração de imagens: Até 145.000 páginas2106R01582
108R00982
Cartucho de resíduos: Até 20.000 páginas2
108R01037
Filtro de sucção: Até 120.000 páginas2

Dimensões sem embalagem (LxPxA): 7800DN: 641 x 699 x 578
mm, Peso: 81 kg; 7800GX: 641 x 699 x 953 mm, Peso: 116 kg; 7800DX:
641 x 699 x 953 mm, Peso: 125 kg; Módulo de acabamento Office LX:
1.012 x 552 x 942 mm, Peso: 28 kg; Módulo de acabamento Office LX
com Criador de livretos: 1.012 x 597 x 1.057 mm, Peso: 37.2 kg; Módulo
de acabamento profissional: 885 x 650 x 1.010 mm, Peso: 90,7 kg

Opções
Módulo de acabamento Office LX
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office LX
Perfuração de 2/3 furos para Módulo de
acabamento Office LX
Módulo de acabamento profissional
Módulo de 3 bandejas
Bandeja Tandem de alta capacidade
Kit de material para serviço extrapesado	
PhaserMatch 5.0 (inclui Phasermeter® pela X-Rite)
Adaptador de rede sem fio
– Conversor de corrente norte americano

Certificações: Certificação UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição;
FCC Parte 15 Classe A; Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC;
EN 60950-1, 2ª Edição; Diretiva EMC 2004/108/EC; EN 55022,
Classe A; EN 55024; Diretiva RoHS 2002/95/EC; Em conformidade
com Seção 508; Qualificação ENERGY STAR®
Suprimentos
Capacidade padrão dos cartuchos de toner:
Ciano: 6.000 páginas1
Magenta: 6.000 páginas1
Amarelo: 6.000 páginas1
Capacidade alta dos cartuchos de toner:
Preto: 24.000 páginas1 
Ciano: 17.200 páginas1 
Magenta: 17.200 páginas1
Amarelo: 17.200 páginas1
Refills de grampo para Módulo de acabamento Office LX
Refills de grampo para Módulo de acabamento profissional

106R01624
106R01626
106R01625
106R01573
106R01570
106R01571
106R01572
008R12941
008R12897

097S04166
497K03850
497K03860
097S04167
097S04159
097S04160
097S04341
097S04276
097S03740

1

 édia de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC
M
19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura
e modo de impressão.

2

Média de páginas padrão. O rendimento pode variar dependendo da
extensão do trabalho, orientação e tipo de material.

Phaser® 7800
Impressora Colorida
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