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Xerox Phaser 7800
Färgskrivare
Ett gyllene tillfälle för grafiker
®

®

Phaser 7800 Färgskrivare
®

Synnerligen hög färgkvalitet. Branschledande pappershantering.
Professionell färghantering. Detta är några av Phaser 7800-skrivarens
framstående egenskaper; den enda A3-färgskrivare i sin klass som kan erbjuda
alla de avancerade funktioner som krävs i verkligt grafikintensiva miljöer. Tack vare
skrivarens oslagbara tekniska nivå kan alla företag som skriver ut stora volymer med
hög upplösning, till exempel reklambyråer, grafiska byråer, marknadsföringsbyråer,
fotografer, experter på scanning inom det medicinska området och många andra,
nu behålla fler affärskritiska utskriftsjobb inom huset.

Tryckkvalitet utan tryckeri
Om du kräver högsta möjliga utskriftskvalitet är Phaser 7800 det självklara
valet. Med en oslagbar kombination av jämn och hög utskriftskvalitet och
färgmatchning med professionell kvalitet är detta den enda färgskrivaren för
A3-format som gör det möjligt för kreativt yrkesfolk att inom huset producera
marknadsmaterial för extern användning.
•1
 200 x 2400 dpi upplösning. Den höga
upplösningen gör att Phaser 7800 producerar
naturtrogna foton och grafik, och skarp text
med hög detaljskärpa.
• Förväntade och exakta färger. PANTONE®godkända simuleringar av solida färger och
Xerox färgkorrigeringsteknik ger förväntade
resultat, och Adobe® PostScript® 3™ ger hög
och tillförlitlig precision.

• Se med egna ögon. Imponera på dina
kunder och potentiella kunder med en
utskriftskvalitet som ända tills nu varit möjlig
endast genom utlokalisering av jobben till
ett tryckeri. Phaser 7800 producerar mättade
färger med lyster, djup svärta och mycket
jämna färgövergångar utan randning eller
bandning.
• Klart och tydligt. Imponerande färgkvalitet
är inte tillräckligt om mottagaren inte
snabbt kan uppfatta budskapet. Avancerad
svällningskontroll säkerställer rena kanter och
eliminerar luckor mellan angränsande färger.
Svart text på färgad bakgrund och färgad text
på svart bakgrund blir alltid skarp och tydlig.

• Avancerad skrivarhuvudsteknik. Phaser
7800 är utrustad med Xerox Hi-Q LEDskrivarhuvud, som ger exakta tonerpunkter,
precis tidsstyrning och exakt färgregistrering.

Mästerlig hantering av utskriftsmaterial
För formgivare, fotografer och kreativa yrkesmän inom alla branscher.
Tack vare Phaser 7800-skrivarens suveräna pappershantering kan du använda
praktiskt taget alla typer av utskriftsmaterial. Ingen annan skrivare i den här
klassen producerar så hög färgkvalitet med så många typer och storlekar av
utskriftsmaterial; från kompletta broschyrer och offerter till affischer, banderoller,
häften och visitkort. Släpp lös din inspiration med pappersvikter från 75 till
350 g/m2 och pappersstorlekar från 88 x 99 mm till 320 x 1 219 mm.

Pappersvikter

3502

Enkelsidig utskrift
Automatisk dubbelsidig utskrift

g/m

Automatisk dubbelsidig utskrift med sats
för extra tjocka utskriftsmaterial
75 g/m2

256 g/m2

300 g/m2

350 g/m2

Ingen
pappersvikt
är omöjlig för
Phaser 7800.

Miljöfördelar
Phaser 7800 har en imponerande
uppsättning standardfunktioner som
minskar belastningen på miljön.
• EA-toner. Vår EA-toner med
mycket låg smältpunkt uppnår en
lägsta fixeringstemperatur vid en
temperatur som är cirka 20 ˚C lägre
än med konventionell toner, vilket
sparar ytterligare energi.
• Lägre pappersförbrukning.
Automatisk dubbelsidig utskrift
vid utskrift av flersidiga dokument
sparar papper och pengar.
• Hi-Q LED-teknik. Beprövad
Hi-Q LED-utskriftsteknik ger
lägre energiförbrukning, mindre
utrymmeskrav och lägre ljudnivå.
• Induktionsuppvärmd
fixeringsenhet. Denna typ av
fixeringsenhet förbrukar avsevärt
mindre energi i vänteläge än en
konventionell fixeringsenhet,
och värms upp på mindre än
15 sekunder.

Högklassig färgutskrift – med råge
Kraftfulla, branschledande
programvarulösningar för färgmatchning,
provtryck och utskrift av variabelt innehåll gör
att du kan producera fler avancerade grafikjobb,
broschyrer, häften etc inom huset.
PhaserMatch® 5.0 med PhaserMeter®
färgkalibreringsutrustning (X-Rite).
Kommer som standard med Phaser
7800GX (tillval med modellerna DN och
DX), programvaran PhaserMatch 5.0 för
hantering och kalibrering av färger ger
stabilitet till färgstyrningsprocessen –
resulterar i konsekvent, förutsägbar och
reproducerbar färgmatchning. Verktyget
levereras dessutom tillsammans med
det kompletta färgkalibreringsverktyget
PhaserMeter för färgkalibrering av
bildskärm och skrivare.
Fördelar hos PhaserMatch 5.0:
• Färgkalibrering som ger exakt och
likformigt resultat
• Identiska färger varje gång sparar tid
och pengar
• Exakta färger i prepressprovtryck och
andra grafiska produktioner
• Färre provtrycksomgångar och större
garanti för att provtryck överensstämmer
med slutligt tryckresultat.

EFI™ Fiery eXpress 4.5. För grafiker
och färgproffs är möjligheten att skapa
provtryck, som förutsäger hur slutresultatet
kommer att bli, ett måste. Oavsett om
du behöver högkvalitativa provutskrifter
eller högupplösta fotoutskrifter är
kombinationen av färgskrivaren Phaser
7800 och Fiery eXpress 4.5 for Xerox
en kostnadseffektiv, intern lösning för
provtryck i färg.
XMPie uDirect Studio LE*. Denna
programfamilj med programverktyg
från XMPie – uDirect och uImage® –
förmedlar ett meddelande med större
genomslagskraft och relevans genom
avancerad generering av bilder med
varierande information. uDirect Studio
låter dig skapa imponerande dokument
med personliga bilder och illustrationer,
tack vare XMPie uImage och Adobe
Photoshop® och Illustrator®.

*Endast tillgänglig som paket med Phaser 7800V_DNY

Högsta produktivitet
Phaser 7800 är konstruerad för krävande miljöer och höga krav, och
producerar mycket hög färgkvalitet utan att du behöver göra avkall på hastighet
eller tillförlitlighet. Nu kan alla företag och organisationer som är beroende av
färg, oavsett om det gäller produktförsäljning, affärshandlingar eller kreativ
design, producera marknadsmaterial av imponerande kvalitet direkt när behovet
uppkommer.
•S
 nabb utskrift. Med upp till 45 sid/min i färg
och svartvitt klarar du att leverera i tid.
• Ett verkligt kraftpaket. Med 1,33
GHz-processor, 2 GB minne och 160 GB
hårddisk är Phaser 7800 konstruerad för
ett kontinuerligt flöde av högupplösta
utskriftsjobb med foton och färggrafik.

• Dubbelsidig utskrift som standard.
Automatisk dubbelsidig utskrift som
standard ger större flexibilitet och lägre
pappersförbrukning. Utskriftshastigheten är
lika hög med enkel- och dubbelsidig utskrift,
så du behöver inte offra något för att bli
mer miljömedveten. Med tillvalet för extra
tjocka utskriftsmaterial (tillval) kan du skriva
ut dubbelsidigt med utskriftsmaterial i valfria
storlekar upp till 300 g/m2. Ingen annan
skrivare i den här klassen hanterar så många
typer av tjocka utskriftsmaterial*.

• Lång livslängd. Med en månatlig
utskriftsvolym på upp till 225 000 sidor är
Phaser 7800 byggd att tåla kontinuerlig
användning och prestera ett perfekt resultat
år efter år.
• Total trygghet. Om mot förmodan ett
problem skulle uppstå omfattas Phaser 7800
av ett års på plats-garanti.

*Baserat på A3-färgskrivare (laser/LED) enligt IDC:s definition
tillgängliga november 2011.

Med tonvikt på enkelhet
Phaser 7800 är konstruerad för att hantera många olika typer av komplexa
färgutskriftsjobb; när det gäller handhavande finns det emellertid ingenting
komplext över den här skrivaren. Med enkla skrivarhanteringsverktyg och innovativa,
praktiska funktioner blir även de som inte har någon erfarenhet av avancerade
färgskrivare snabbt hemtama med skrivarens alla praktiska, värdefulla funktioner.
• Pekskärm i färg. Phaser 7800 har en 109
mm stor nyutvecklad pekskärm i färg. Med
dess stora, ljusa ikoner och intuitiva menyer
väljer du snabbt och enkelt funktioner direkt
på pekskärmen.
• Inbyggd hjälp. Med inbyggda videoklipp
som kan väljas direkt på pekskärmen får du
snabb felsökningshjälp steg för steg.

• Enkel skrivarhantering. Den inbyggda
CentreWare® Internet Serviceswebbservern sparar värdefull tid genom
att konfigurationskloning och automatisk
installation av ytterligare Phaser
7800-skrivare förenklas. Du kan även visa
skrivarstatus och göra felsökning direkt från
webbläsaren.
• Färre manuella ingripanden. De utbytbara
komponenterna, såsom trumma och
fixeringsenhet, har lång livslängd och är enkla
att byta. De är konstruerade för extra lång
livslängd, vilket betyder högre produktivitet
under längre tid.

•S
 midig åtkomst. Phaser 7800 är utformad
för smidigt och bekvämt underhåll. Inget
vridande eller flyttande av skrivaren vid
rutinmässigt underhåll såsom tonerbyte
och papperspåfyllning, då detta utfors via
frontluckan.
• Tvåvägskommunikation. Phaser 7800
visar information om utskriftsjobb,
tonernivå och pappersnivå direkt på
datorskärmen, via webben och drivrutinen.
Varningsmeddelanden informerar dig
om eventuella problem, samt hur du
åtgärdar dem.

Fler efterbehandlingstillval, större flexibilitet
Med färgskrivaren Phaser 7800 har grafiker och andra färgproffs tillgång till
ett imponerande utbud efterbehandlingstillval. Beroende på behov och budget
kan du välja den kompletta Professional-efterbehandlingsenheten med stapling,
häftning, hålslagning, häftesproduktion med vikning och sadelhäft. Alternativt kan
du börja med Office-modellen LX med stapling och häftning och vid behov utöka
med hålslagning, bigning och ytterligare häftfunktioner.

Överdimensionerat utskriftsmaterial för utfallande A3

V-vikning

Häfte

Hålslagning med två eller fyra hål

Flerpositionshäftning

Xerox-utskriftsmaterial: Unika typer av utskriftsmaterial för digitala färgskrivare
Som komplement till vårt omfattande sortiment med vanligt och bestruket papper har Xerox även specialmaterial som tryckerier kan
använda för att erbjuda unika lösningar för varierande kundbehov, och därmed förbättra lönsamheten. Mer information om dessa
utskriftsmaterial och Xerox övriga specialmaterial finns på www.xerox.com.

AccordianPix®

Everflat®

FunFlip®

PhotoPix

1

1 
Professional efterbehandlingsenhet*

3

2

Genom att komplettera med Professional
efterbehandlingsenhet kan du dra nytta av en mängd
efterbehandlingsfunktioner av professionell klass.
• Stapling: 1 500 ark plus ett 500-arks övre magasin
• Häftning: 50-arks flerpositionshäftning
• Hålslagning med två eller fyra hål (ej svensk)
• Häftesproduktion med sadelhäftning, upp till 15 ark
• Vikning och sadelhäft upp till 15 ark
• Pappersstorlekar: 182 x 182 mm till
330,2 x 457,2 mm
2 
Office efterbehandlingsenhet LX*

Om du för närvarande inte behöver alla de
avancerade funktionerna hos Professional-enheten
kan du istället välja Office LX; du har då fortfarande
möjlighet att kompletera med bigning när behoven
växer.
• Stapling: 2 000 ark ohäftat, 1 000 ark med
enpositionshäftning eller 750 ark med
tvåpositionshäftning
• Häftning: 50-arks flerpositionshäftning
• Pappersstorlekar: 210 x 182 mm till
297 x 432 mm

Phaser® 7800 Fakta i korthet

3 
Häftesproduktion för Office
efterbehandlingsenhet LX

Utskrift
330 x 457 mm

45

Lägg till häftesproduktion till Office
efterbehandlingsenhet LX och skapa häften med upp
till 15 bigade eller sadelhäftade ark.

sid/min

B x D x H (DN-konfigurationen):
641 x 699 x 578 mm

• Pappersstorlekar: 210 x 279,4 mm till
297 x 432 mm
Phaser 7800 med Professional efterbehandlingsenhet
(Kräver installation av antingen en tremagasinsmodul
eller ett tandemmagasin med hög kapacitet.)

*Efterbehandlare kräver en installation av antingen en tremagasinsmodul
eller ett tandemmagasin med hög kapacitet

Phaser® 7800
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Phaser 7800V_DNY

Phaser 7800DN

Hastighet

Phaser 7800GX

Phaser 7800DX

Upp till 45 sid/min i färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym
Pappershantering

PappersinmatningStandard

Upp till 225 000 sidor/månad1
Magasin 1: 100 ark, anpassade storlekar: 88 x 99 mm till 320 x 1 219 mm
Magasin 2: 520 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm
Modul med 3 magasin:
1 560 ark, anpassade storlekar:
140 x 182 mm till 330 x 457 mm

—

Tillval

Högkapacitetstandemmagasin:
2 520 ark, anpassade storlekar:
140 x 182 mm till 330 x 457 mm

Modul med 3 magasin

—

Högkapacitetstandemmagasin

—

Total standardkapacitet

620 ark

2 180 ark

3 140 ark

Sats för extra tjocka utskriftsmaterial: Automatisk dubbelsidig utskrift från magasin 1 med utskriftsmaterial upp till 300 g/m2
Efterbehandlingstillval

Standard Två utmatningsfack med förskjutning: 250 ark vardera
Tillval

Office efterbehandlingsenhet LX2: 2 000-arks staplingsmagasin, 50-arks häftning, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval
Häftesproduktion för Office efterbehandlingsenhet LX: Häftesproduktion (bigning, sadelhäftning) för upp till 15 ark
Professional efterbehandlingsenhet2: Stapling: 1 500-arks staplingsmagasin, 500-arks övre magasin, 50-arks flerpositionshäftning, hålslagning,
sadelhäftning av häften, V-vikning

Automatisk dubbelsidig utskrift

Standard

Utskrift

Första sidan

9 sekunder i färg och svartvitt

Upplösning (max)

Utökat: 1200 x 2400 x 1 dpi, fotoläge. 600 x 600 x 8 dpi, standard: 1200 x 600 x 1 dpi

Processor

1,33 GHz

Minne/hårddisk

2 GB/minst 160 GB

Anslutningar

Ethernet 10/100/1000BaseT, USB 2.0, trådlöst nätverk 802.11 b, g, n som tillval

Skrivarspråk

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

Utskriftsfunktioner

Företrädesfunktion, Colour By Words, direkt PDF-utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift, endast svartvitt, säker utskrift, personlig utskrift, häftesutskrift,
automatiskt magasinsval, provset, personlig sparad utskrift, anpassade pappersstorlekar, sortering, banderollformat, vattenmärke3, PhaserSMART®,
utskriftshantering, utökad teckensnittslagring, skalning, separationssidor, flera sidor per ark, Internet Printing Protocol (IPP), förbearbetning av utskriftsdata,
skrivardrivrutin med tvåvägskommunikation, layout/vattenmärke, teckensnitts- och formulärlagring

Redovisning

Jobbredovisning, användningsstatistik, automatisk mätaravläsning, automatisk beställning av förbrukningsmaterial

Säkerhet

Säker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-autentisering, IPv6, SNMP 3, dataöverskrivning, konfigurerbar dataöverskrivning, portbaserad åtkomst, IP-filtrering

Programvarulösningar
PhaserCal®

Standard

PhaserMatch® 5.0 med
PhaserMeter®
färgkalibreringsutrustning
(X-Rite)
XMPie® uDirect® Studio LE
EFI™ Fiery eXpress 4.5

Garanti

Tillval

Standard

Standard

—
Tillval
Ett års på plats-garanti4

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis.
Efterbehandlare kräver en installation av antingen en tremagasinsmodul eller ett tandemmagasin med hög kapacitet
3
Endast drivrutiner för Windows.
4
Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.
1
2

Tillval
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Skrivaradministration och övervakning
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
e-postrapportering, kloning, PhaserSMART®, jobbredovisning,
användningsstatistik, utskriftshantering, jobbstatistik, WebJet
Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Strömförsörjning
230V, 50/60 Hz. Utskrift (snitt): 760 W
Utskriftsklar: 86 W
Energisparläge: 56 W
Viloläge: 6,3 W

Skrivardrivrutiner
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, Mac OS®
10.5 och högre, Oracle® Solaris 9/10, Fedora Core 12-15,
SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11iv2, Xerox Global
Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Mått (B x D x H)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm, vikt: 81 kg
7800GX: 641 x 699 x 953 mm, vikt: 116 kg
7800DX: 641 x 699 x 953 mm, vikt: 125 kg
Office efterbehandlingsenhet LX: 1012 x 552 x 942 mm,
vikt: 28 kg
Office efterbehandlingsenhet LX med häftesproduktion:
1012 x 597 x 1057 mm, vikt: 37,2 kg
Professional efterbehandlingsenhet: 885 x 650 x 1 010 mm,
vikt: 90,7 kg

Teckensnitt
139 PostScript®-teckensnitt, 93 PCL®-teckensnitt
Färgstandarder
PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger‚ Adobe®
PostScript®-färg (utrustningsoberoende)‚ internationella
CIE-färgstandarder, stöd för ICC, ICM och Apple ColorSync
färghanteringssystem, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®
Pappershantering
Magasin 1: 75–350 g/m2, automatisk dubbelsidig utskrift:
75–256 g/m2
Automatisk dubbelsidig utskrift med sats för extra tjocka
utskriftsmaterial (tillval): 75–300 g/m2
Magasin 2–5 och efterbehandlingsenheter: 75–256 g/m2
Tunt till extra tjockt papper (bestruket och obestruket),
vanligt papper, förtryckt, hålat, brevpapper, kuvert, OH-film,
återvunnet, anpassat
Driftmiljö
Temperatur: förvaring, drift: 10 °C till 32 °C
Relativ fuktighet (icke kondenserande): drift: 15 % till 85 %
Ljudtrycksnivåer: utskrift: 52 dB(A), vänteläge: 21 dB(A)
Ljudeffektsnivåer: utskrift: 68,1 dB(A), vänteläge: 38 dB(A)

Certifiering
UL-certifiering enligt 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition
FCC del 15, klass A
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition
EMC-direktiv 2004/108/EC
EN 55022, klass A
EN 55024
RoHS-direktiv 2002/95/EC
Uppfyller avsnitt 508
ENERGY STAR®-godkänd
Förbrukningsmaterial
Tonerkassetter, standardkapacitet:
Cyan: 6 000 sidor1106R01563
Magenta: 6 000 sidor1106R01564
Gul: 6 000 sidor1106R01565
Tonerkassetter, högkapacitet:
Svart: 24 000 sidor1
106R01569
Cyan: 17 200 sidor1
106R01566
Magenta: 17 200 sidor1106R01567
Gul: 17 200 sidor1106R01568
Häftklammerpåfyllning
(alla efterbehandlingsenheter)
008R12941
Häftklammerkassett (häftesproduktion)
008R12897
Häftklammerkassett
(Professional efterbehandlingsenhet)
008R12925
Häftklammerkassett (Office
efterbehandlingsenhet & fristående elhäft)
008R12964

Underhållsmaterial
Trumma: Upp till 145 000 sidor2106R01582
Överskottstonerkassett: Upp till 20 000 sidor2108R00982
Sugfilter: Upp till 120 000 sidor2108R01037
Filmbanerengöringssats: Upp till 160 000 sidor2108R01036
Tillval
Office efterbehandlingsenhet LX3097S04166
Häftesproduktion för Office
efterbehandlingsenhet LX
497K03850
Hålslagning med två eller fyra hål för Office
efterbehandlingsenhet LX (ej svensk)
497K03870
Professional efterbehandlingsenhet3097S04168
Modul med 3 magasin
097S04159
Högkapacitetstandemmagasin097S04160
Stativ med förvaring
097S04552
Fristående elhäft
498K08260
Sats för extra tjocka utskriftsmaterial	
097S04341
PhaserMatch 5.0
®
(inkluderar X-Rite PhaserMeter )097S04276
XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)4
Fiery eXpress, Xerox v4.5
301N68860
Trådlös nätverksadapter
5
– Europeisk nätadapter 097S03741
– Brittisk nätadapter
097S03742
1

Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet
kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt
utskriftsläge.

2

Standardsidor. Sidantalet kan variera med jobbstorlek, sidstorlek och
sidorientering.

3

Efterbehandlare kräver en installation av antingen en tremagasinsmodul eller ett tandemmagasin med hög kapacitet

4

Endast tillgänglig tillsammans med Phaser 7800V_DNY

5

Specifik nätadapter krävs för Danmark och Schweiz.
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Mer information finns på www.xerox.com/office
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