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Ασυναγώνιστη έγχρωμη εκτύπωση. Κορυφαία ευελιξία εκτυπωτικών 
υλικών. Τεχνολογίες για επαγγελματική διαχείριση χρώματος. Αυτοί είναι 
οι δείκτες σύγκρισης του Phaser 7800 – του μοναδικού έγχρωμου εκτυπωτή για 
χαρτί μεγέθους A3 στην κατηγορία του που διαθέτει τις πλήρεις δυνατότητες που 
χρειάζονται τα σύγχρονα περιβάλλοντα με μεγάλη παραγωγή γραφικών. Τώρα 
πλέον, κάθε εταιρεία που παράγει μεγάλο όγκο αντιτύπων υψηλής ανάλυσης, όπως 
διαφημιστικά γραφεία, καταστήματα γραφικών τεχνών, εταιρείες επικοινωνίας 
μάρκετινγκ, φωτογραφικά στούντιο, ειδικοί στην ιατρική απεικόνιση και αμέτρητες 
άλλες, μπορούν να διατηρούν την παραγωγή σημαντικών εκτυπωτικών εργασιών 
εσωτερικά, χάρη στις ασυναγώνιστες τεχνολογίες αιχμής του έγχρωμου εκτυπωτή 
Phaser 7800.

Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser® 7800

TITLE: X_26017_78XBR-01XE   LANGUAGE: Greek   DATE: 12 June 2013 4:25 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 12



•  Πραγματική ανάλυση 1200 x 2400 
dpi. Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 
εξασφαλίζει υψηλή ανάλυση εκτύπωσης για 
σταθερά ρεαλιστικές εικόνες, φωτογραφίες 
και γραφικά, και επιπλέον καθαρό κείμενο 
και λεπτομέρειες λεπτών γραμμών.

•  Τα χρώματα που περιμένετε, με 
αξιόπιστη ακρίβεια. Οι προσομοιώσεις 
έντονων χρωμάτων που είναι 
βαθμονομημένες κατά PANTONE® και 
η τεχνολογία διόρθωσης χρωμάτων της 
Xerox πετυχαίνουν αποτελέσματα που 
ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες σας, 
ενώ ή πραγματική Adobe® PostScript® 3™ 
διασφαλίζει ακρίβεια στην οποία μπορείτε να 
βασίζεστε.

•  Πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις. 
Εντυπωσιάστε παλιούς και νέους πελάτες 
με αποτελέσματα που μέχρι πρότινος ήταν 
δυνατά μόνο με ανάθεση σε εξειδικευμένο 
εκτυπωτικό κατάστημα. Ο Phaser 7800 
δημιουργεί ιλουστρασιόν, ζωηρά χρώματα, 
πλούσιο, βαθύ μαύρο και τις πιο ομαλές 
διαβαθμίσεις χρωμάτων, χωρίς ραβδώσεις, 
γραμμές ή ρίγες.

•  Εύκολη προβολή. Η καταπληκτική 
ποιότητα χρωμάτων δεν έχει και πολύ 
σημασία αν το κοινό σας δεν μπορεί 
να κατανοήσει εύκολα το μήνυμα. Η 
εξελιγμένη τεχνολογία σύμπτυξης χρωμάτων 
διασφαλίζει καθαρά άκρα και αποτρέπει τα 
κενά μεταξύ γειτονικών χρωμάτων. Επιπλέον, 
το μαύρο κείμενο σε έγχρωμο φόντο 
και το έγχρωμο κείμενο σε μαύρο φόντο 
εκτυπώνεται πάντα καθαρά και με ευκρίνεια.

•  Προηγμένη τεχνολογία κεφαλής 
εκτύπωσης. Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 
7800 διαθέτει την κεφαλή εκτύπωσης Xerox 
Hi-Q LED που εξασφαλίζει καλύτερη ένταση 
κουκκίδα προς κουκκίδα και έλεγχο χρόνου, 
για σύμπτωση χρωμάτων με ακρίβεια. 

Χρώμα ποιότητας εκτυπωτικού καταστήματος, 
χωρίς το εκτυπωτικό κατάστημα
Αν για την εργασία σας απαιτείται ανώτερη ποιότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης, ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 είναι η προφανής επιλογή. 
Συνδυάζοντας σταθερά ανώτερη ποιότητα εικόνας και τεχνολογίες αντιστοίχισης 
χρωμάτων επαγγελματικού επιπέδου, δεν υπάρχει άλλος έγχρωμος εκτυπωτής για 
χαρτί μεγέθους A3 που να δίνει στους επαγγελματίες δημιουργικού την ελευθερία 
να παράγουν υλικά που προορίζονται για τους πελάτες χωρίς εξωτερική ανάθεση.
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Αριστεία στα εκτυπωτικά υλικά
Για σχεδιαστές, φωτογράφους και επαγγελματίες δημιουργικού από κάθε 
κλάδο: Δεν υπάρχουν όρια στους τύπους εκτυπωμένων υλικών που μπορείτε 
να δημιουργήσετε χάρη στις καταπληκτικές δυνατότητες χειρισμού υλικών του 
έγχρωμου εκτυπωτή Phaser 7800. Από φυλλάδια για τους πελάτες και προτάσεις 
πώλησης, μέχρι αφίσες, πανό, booklet και επαγγελματικές κάρτες, καμία άλλη 
συσκευή σε αυτή την κατηγορία δεν εκτυπώνει τόσο καταπληκτική έγχρωμη 
ποιότητα σε υλικά με διάφορα βάρη και μεγέθη. Επωφεληθείτε από υλικά βάρους 
75 έως 350 gsm και μεγέθους 88 x 99 mm έως 320 x 1.219 mm, και αφήστε τη 
δημιουργικότητα να σας συνεπάρει.

350
gsm

Βάρος υλικών

Εκτύπωση μίας όψης

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με 
προαιρετικό κιτ μέσων Extra Heavy Duty 

75 gsm 256 gsm 300 gsm 350 gsm

Όπως και αν 
μετράτε το βάρος 
χαρτιού, ο Phaser 
7800 μπορεί να 
εκτυπώσει σε 
αυτό.
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Περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα
Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 
περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή 
σειρά χαρακτηριστικών, ώστε 
το γραφείο σας να μειώνει τον 
αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον.

•  Γραφίτης EA. Ο γραφίτης EA 
με τεχνολογία χαμηλής τήξης 
εξασφαλίζει χαμηλότερη 
θερμοκρασία σύντηξης 20 
βαθμούς Κελσίου κάτω από το 
συμβατικό γραφίτη, για ακόμα 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας.

•  Μειωμένη κατανάλωση 
χαρτιού. Εξοικονόμηση χαρτιού 
και χρημάτων όταν εκτυπώνετε 
πολυσέλιδα έγγραφα με αυτόματη 
λειτουργία διπλής όψης.

•  Μηχανή εκτύπωσης Hi-Q LED. 
Η αναγνωρισμένη τεχνολογία της 
μηχανής εκτύπωσης Hi-Q LED 
καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια 
και χώρο, με αθόρυβη λειτουργία.

•  Φούρνος επαγωγικής 
θέρμανσης. Ο φούρνος 
επαγωγικής θέρμανσης με 
αποδοτικότητα θερμότητας 
καταναλώνει πολύ λιγότερη 
ενέργεια σε κατάσταση αναμονής 
από τους συμβατικούς φούρνους 
και επιτυγχάνει χρόνο έναυσης 
λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Η καλύτερη εκτύπωση χρωμάτων και 
ακόμα περισσότερο
Με τις ισχυρές, κορυφαίες λύσεις λογισμικού για 
αντιστοίχιση χρωμάτων, έλεγχο δοκιμίων και 
εξατομικευμένη εκτύπωση διατηρείτε εσωτερικά 
την παραγωγή γραφικών τεχνών και μάρκετινγκ 
επαγγελματικού επιπέδου.

PhaserMatch® 5.0 με PhaserMeter® 
Colour Measurement Device από 
την X-Rite. Το λογισμικό ρύθμισης και 
διαχείρισης χρωμάτων PhaserMatch 5.0 
διατίθεται ως στάνταρ με τη σύνθεση Phaser 
7800GX (προαιρετικά με τις συνθέσεις DN 
και DX) και εξασφαλίζει τη σταθερότητα 
της διαδικασίας ελέγχου των χρωμάτων, 
για πιο ομοιόμορφη, προβλεπόμενη και 
επαναλήψιμη αντιστοίχιση. Επιπλέον, 
συνοδεύεται από τη συσκευή μέτρησης 
χρώματος όλα-σε-ένα PhaserMeter, που 
αποτυπώνει χρώματα και βαθμονομεί τις 
οθόνες και τον εκτυπωτή Phaser 7800.

Τα πλεονεκτήματα του PhaserMatch 5.0 
περιλαμβάνουν:

•  Ρύθμιση χρωμάτων για ακριβή, σταθερά 
αποτελέσματα

•  Έλεγχο για επαναλαμβανόμενο χρώμα, με 
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

•  Μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων για 
σχέδια και δοκίμια προεκτύπωσης

•  Λιγότερες επαναλήψεις και βεβαιότητα 
ότι τα ψηφιακά δοκίμια ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες χρώματος της πρέσας

EFI™ Fiery eXpress 4.5. Για τους γραφίστες 
και τους επαγγελματίες χρώματος, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργούν 
δοκίμια που προβλέπουν τα τελικά 
χαρακτηριστικά της εκτύπωσης. Είτε 
χρειάζεστε δοκίμια υψηλής ποιότητας είτε 
αντίτυπα φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, 
ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 και το 
Fiery eXpress 4.5 για Xerox συνδυάζονται 
για οικονομική δημιουργία δοκιμίων χωρίς 
ανάγκη για εξωτερική ανάθεση. 

XMPie uDirect Studio LE*. Αυτή η 
ενσωματωμένη οικογένεια εργαλείων 
λογισμικού desktop XMPie (που 
περιλαμβάνουν τα uDirect και uImage®) 
δημιουργεί εντυπωσιακό και σχετικό 
επικοινωνιακό υλικό που τραβά την προσοχή 
των αποδεκτών του μέσω προσαρμοσμένων 
εικόνων με εξελιγμένη δυνατότητα 
συμπλήρωση στοιχείων για εξατομικευμένη 
εκτύπωση. Με το uDirect Studio, μπορείτε 
να δημιουργήσετε εντυπωσιακά έγγραφα με 
μεταβλητά δεδομένα και εξατομικευμένες 
εικόνες και γραφικά χρησιμοποιώντας το 
XMPie uImage σε συνδυασμό με τα Adobe 
Photoshop® και Illustrator®.

*Διατίθεται μόνο ως πακέτο μαζί με τον Phaser 7800V_DNY
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•  Γρήγορη εκτύπωση. Με τον Phaser 7800 
θα τηρείτε πάντα τις προθεσμίες, καθώς 
δημιουργείτε ασπρόμαυρα και έγχρωμα 
αντίτυπα με ταχύτητα μέχρι και  
45 σελ./λεπτό.

•  Πανίσχυρο εργαλείο. Με επεξεργαστή  
1,33 GHz, μνήμη 2 GB και στάνταρ 
σκληρό δίσκο 160 GB, ο Phaser 7800 είναι 
σχεδιασμένος για να χειρίζεται σταθερή ροή 
εργασιών εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης με 
έγχρωμες εικόνες και γραφικά.

•  Στάνταρ λειτουργία διπλής όψης. 
Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 
περιλαμβάνεται ως στάνταρ, για 
περισσότερη ευελιξία και ελάττωση 
της κατανάλωσης χαρτιού. Επιπλέον, η 
ταχύτητα της λειτουργίας διπλής όψης του 
Phaser 7800 είναι τόσο γρήγορη όσο και η 
εκτύπωση μίας όψης, συνεπώς δεν θυσιάζετε 
την αποδοτικότητα για τα περιβαλλοντικά 
οφέλη. Με το προαιρετικό κιτ Extra Heavy 
Duty Media, μπορείτε να εκτυπώσετε 
αντίτυπα διπλής όψης σε υλικά τυπικού και 
εξειδικευμένου μεγέθους, βάρους μέχρι και 
300 gsm. Κανένας άλλος εκτυπωτής στην 
κατηγορία του δεν μπορεί να χειριστεί τόσο 
μεγάλη ποικιλία υλικών μεγάλου βάρους*. 

•  Μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Με φόρτο 
εργασίας μέχρι και 225.000 σελίδες το μήνα, 
δημιουργήσαμε τον έγχρωμο εκτυπωτή 
Phaser 7800 για να αντέχει στη συνεχή χρήση 
και να λειτουργεί στο μέγιστο της απόδοσης 
για πολλά χρόνια.

•  Απόλυτη σιγουριά. Στην απίθανη 
περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, 
ο Phaser 7800 καλύπτεται από εγγύηση ενός 
έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Η κορυφή της απόδοσης
Καθώς είναι κατασκευασμένος για περιβάλλοντα με γρήγορους ρυθμούς 
και απαιτητικές προσδοκίες, ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 εξασφαλίζει 
ανώτερη ποιότητα χρώματος χωρίς να θυσιάζεται η εξαιρετική ταχύτητα ή 
αξιοπιστία. Τώρα πλέον, κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που βασίζεται στο χρώμα 
– για την πώληση προϊόντων, την εξασφάλιση νέων πελατών ή την παρουσίαση 
ιδεών δημιουργικού – μπορεί να παράγει τα πιο εντυπωσιακά υλικά για τους 
πελάτες, αμέσως όταν τα χρειαστεί.

* Με βάση έγχρωμους εκτυπωτές A3 (laser / LED) όπως καθορίστηκε 
από την IDC και αποστολή από το Νοέμβριο 2011.

TITLE: X_26017_78XBR-01XE   LANGUAGE: Greek   DATE: 12 June 2013 4:25 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 6 of 12



•  Προηγμένο περιβάλλον εργασίας με 
οθόνη αφής. Ο Phaser 7800 διαθέτει ένα 
περιβάλλον εργασίας αιχμής με έγχρωμη 
οθόνη αφής 109 mm. Τα μεγάλα, φωτεινά 
εικονίδια και τα έξυπνα μενού διευκολύνουν 
και επιταχύνουν τις μεμονωμένες λειτουργίες 
ακόμα περισσότερο.

•  Βοήθεια όποτε τη χρειαστείτε. Ο Phaser 
7800 διαθέτει ενσωματωμένα βίντεο 
βοήθειας για εύκολη, βήμα προς βήμα 
αντιμετώπιση προβλημάτων απευθείας από 
την έγχρωμη οθόνη αφής.

•  Απλή διαχείριση εκτυπωτή. Ο 
ενσωματωμένος web server CentreWare® 
Internet Services εξοικονομεί πολύτιμο 
χρόνο απλοποιώντας την αντιγραφή 
των ρυθμίσεων της συσκευής και την 
αυτόματη εγκατάσταση επιπλέον έγχρωμων 
εκτυπωτών Phaser 7800. Επίσης, μπορείτε 
να δείτε την κατάσταση της εργασίας και να 
αντιμετωπίσετε προβλήματα απευθείας από 
το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

•  Λιγότερες παρεμβάσεις. Εξαρτήματα 
μεγάλης διάρκειας ζωής που 
αντικαθιστώνται από το χρήστη, όπως 
μονάδα απεικόνισης και φούρνος, με εύκολη 
πρόσβαση και διαδικασία αντικατάστασης. 
Επιπλέον, είναι κατασκευασμένα για 
μεγάλη διάρκεια ζωής, ώστε να παραμένετε 
αποδοτικοί, για περισσότερο. 

•  Εύκολη πρόσβαση από το μπροστινό 
μέρος. Ο Phaser 7800 σχεδιάστηκε κυρίως 
για πρακτικότητα. Δεν είναι ανάγκη να 
περιστρέψετε ή να μετακινήσετε τον 
εκτυπωτή για τις εργασίες ρουτίνας, όπως 
αλλαγή του γραφίτη ή προσθήκη χαρτιού.

•  Αμφίδρομη επικοινωνία. Ο Phaser 7800 
στέλνει ενημερώσεις για την εργασία 
εκτύπωσης, μαζί με πληροφορίες για τη 
στάθμη του γραφίτη και του χαρτιού, 
στην επιφάνεια εργασίας ή ακόμα και 
από το web. Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις 
σάς ενημερώνουν αμέσως σε περίπτωση 
προβλημάτων με την εκτύπωση και 
προτείνουν τρόπους για τη διόρθωσή τους.

Έμφαση στην ευκολία
Αν και σχεδιάστηκε για να χειρίζεται διάφορες περίπλοκες εργασίες 
εκτύπωσης, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο με τη χρηστικότητα του 
έγχρωμου εκτυπωτή Phaser 7800. Με ανώτερες δυνατότητες διαχείρισης του 
εκτυπωτή και καινοτόμες, χρήσιμες τεχνολογίες, ακόμα και όσοι δεν έχουν εμπειρία 
με τη χρήση προηγμένων έγχρωμων εκτυπωτών θα νιώσουν σύντομα άνετα με την 
πληθώρα χρήσιμων δυνατοτήτων του Phaser 7800.
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Περισσότερες επιλογές τελικής επεξεργασίας, 
μεγαλύτερη σχεδιαστική ευελιξία
Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 παρέχει στους επαγγελματίες 
γραφίστες μια εντυπωσιακή σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας για 
επιχειρήσεις. Ανάλογα με την ανάγκη και τον προϋπολογισμό, μπορείτε να 
επιλέξετε τον πολυλειτουργικό Professional Finisher για στοίβαξη, συρραφή, 
διάτρηση, δημιουργία booklet και δίπλωμα V, ή να ξεκινήσετε με τον Office Finisher 
LX για στοίβαξη και συρραφή με την ευελιξία προσθήκης ξεχωριστής διάτρησης, 
διπλώματος και συρραφής ανάλογα με το φόρτο εργασίας.

Εκτυπώσεις oversize για A3 χωρίς περιθώρια

Δίπλωμα V Διάτρηση 2-4 οπών

Booklet

Συρραφή σε πολλές θέσεις

AccordianPix® Everflat® Books FunFlip® PhotoPix

Xerox Media: Μοναδικές εφαρμογές υλικών για ψηφιακούς έγχρωμους εκτυπωτές
Συμπληρώνοντας τη σειρά ανθεκτικών απλών και με επίστρωση χαρτιών, τα εξειδικευμένα υλικά της Xerox ενισχύουν την καινοτομία 
αυτών των εκτυπωτών, προσφέροντας μοναδικές λύσεις στις ανάγκες των πελατών και επιτυγχάνοντας παράλληλα μεγαλύτερο κέρδος. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και άλλα εξειδικευμένα υλικά της Xerox, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.xerox.com.
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1

Phaser 7800 με Professional Finisher 
(απαιτείται η εγκατάσταση μονάδας 3 δίσκων ή 
δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας)

1   
Professional Finisher*

Όπως υποδεικνύει το όνομα, όταν προσθέσετε 
τον Professional Finisher στον Phaser 7800, θα 
επωφεληθείτε από πάμπολλες δυνατότητες τελικής 
επεξεργασίας επαγγελματικού επιπέδου για τα 
έγγραφά σας.

•  Στοίβαξη: 1.500 φύλλα συν επάνω δίσκος  
500 φύλλων

• Συρραφή: 50 φύλλα, σε πολλές θέσεις
• Διάτρηση 2-4 οπών
•  Δημιουργία booklet με δίπλωμα στη μέση και 

συρραφή στη ράχη, μέχρι 15 φύλλα
• Δίπλωμα σχήματος V, μέχρι 15 φύλλα
•  Μεγέθη: 182 x 182 mm έως 330,2 x 457,2 mm

 

2   
Office Finisher LX*

Αν δεν χρειάζεστε άμεσα κάποιες από τις πιο 
εξελιγμένες δυνατότητες του Professional Finisher, 
μπορείτε να προσθέσετε τον Office Finisher LX, 
που επιτρέπει την προσθήκη διάτρησης ή/και 
διπλώματος καθώς εξελίσσεται η εργασία.

•  Στοίβαξη: 2.000 φύλλα χωρίς συρραφή,  
1.000 φύλλα μονής συρραφής ή 750 φύλλα  
διπλής συρραφής

• Συρραφή: 50 φύλλα, σε πολλές θέσεις
•  Μεγέθη: 210 x 182 mm έως 297 x 432 mm

 

3   
Μονάδα δημιουργίας booklet για Office Finisher 
LX

Προσθέστε δυνατότητες δημιουργίας booklet στον 
Office Finisher LX και δημιουργήστε booklet μέχρι 
και 15 φύλλων, είτε με δίπλωμα είτε με συρραφή 
στη ράχη.

•  Μεγέθη: 210 x 279,4 mm έως 297 x 432 mm

* Για τους finisher απαιτείται η εγκατάσταση μονάδας 3 δίσκων ή δίσκου 
σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας

Σύντομα στοιχεία για τον 
Phaser® 7800

Εκτύπωση

330 x 457 mm

σελ./λεπτό45

ΠxΒxΥ (σύνθεση DN):
641 x 699 x 578 mm

2

3
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Ταχύτητα

Phaser 7800V_DNY Phaser 7800DN Phaser 7800GX Phaser 7800DX

Μέχρι 45 σελ./λεπτό έγχρωμη / 45 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη

Φόρτος εργασίας Μέχρι 225.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού 
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ Δίσκος 1: 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 88 x 99 mm έως 320 x 1.219 mm

Δίσκος 2: 520 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 297 x 432 mm

Δ/Δ Μονάδα τριών δίσκων:  
1.560 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη:  
140 x 182 mm έως 330 x 457 mm 

Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής 
χωρητικότητας: 2.520 φύλλα. 
Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm 
έως 330 x 457 mm

Προαιρετικά Μονάδα τριών δίσκων Δ/Δ

Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας Δ/Δ

Συνολική στάνταρ χωρητικότητα 620 φύλλα 2.180 φύλλα 3.140 φύλλα

Προαιρετικό κιτ μέσων Extra Heavy Duty: Επιτρέπει την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης από το δίσκο 1 σε υλικά βάρους μέχρι και 300 gsm

Επιλογές τελικής επεξεργασίας
 Στάνταρ

Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (OCT): 250 φύλλα ο καθένας

Προαιρετικά Office Finisher LX2: στοιβακτής 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή δύο θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης

Μονάδα δημιουργίας booklet για Office Finisher LX: Προσθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας booklet (γραμμή κοπής, συρραφή κατά μήκος της 
ράχης) μέχρι και 15 φύλλων

Professional Finisher2: στοιβακτής 1.500 φύλλων και άνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση, μονάδα 
δημιουργίας booklet με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη, δίπλωμα σε σχήμα V

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Στάνταρ

Εκτύπωση 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σε 9 δευτερόλεπτα

Ανάλυση (μέγ.) Ενισχυμένη: 1200 x 2400 x 1 dpi / Photo Mode: 600 x 600 x 8 dpi / Στάνταρ: 1200 x 600 x 1 dpi

Επεξεργαστής 1,33 GHz 

Μνήμη/σκληρός δίσκος 2 GB / 160 GB ελάχιστη

Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, προαιρετική εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b, g, n

Γλώσσες περιγραφής σελίδας 
(PDL)

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

Λειτουργίες εκτύπωσης Print Around, Colour By Words, PDF Direct, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία, ασφαλής και προσωπική εκτύπωση, 
εκτύπωση booklet, έξυπνοι δίσκοι, δοκιμαστικό σετ, προσωπική αποθηκευμένη εκτύπωση, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, σελιδοποίηση, εκτύπωση 

μεγέθους banner, υδατογραφήματα3, PhaserSMART®, εργαλεία υποβολής εκτύπωσης, επέκταση αποθήκευσης γραμματοσειρών, κλιμάκωση, 
διαχωριστικά, εκτύπωση N-up, Internet Printing Protocol (IPP), δρομολόγηση εργασιών, αμφίδρομο πρόγραμμα οδήγησης,  

διάταξη/υδατογράφημα, αποθήκευση γραμματοσειρών/φορμών

Αναφορές Αναφορές εργασιών, εργαλείο ανάλυσης χρήσης, αυτόματη ανάγνωση μετρήσεων, αυτόματη αναπλήρωση αναλώσιμων

Ασφάλεια Secure HTTPS (SSL), IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, IPv6, SNMPv3, Image Overwrite, επεγγραφή δίσκου με ρύθμιση παραμέτρων, έλεγχος θύρας, 
φιλτράρισμα διευθύνσεων IP

Λύσεις λογισμικού
PhaserCal® Στάνταρ

PhaserMatch® 5.0 με PhaserMeter® 
Colour Measurement Device από 

την X-Rite

Προαιρετικά Στάνταρ Προαιρετικά

XMPie® uDirect® Studio LE Στάνταρ Δ/Δ

EFI™ Fiery eXpress 4.5 Προαιρετικά

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση.
2 Για τους finisher απαιτείται η εγκατάσταση μονάδας 3 δίσκων ή δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας
3 Μόνο πρόγραμμα οδήγησης των Windows.

Phaser® 7800
Έγχρωμος εκτυπωτής
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Διαχείριση συσκευής
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
ειδοποιήσεις μέσω email, αντιγραφή ρυθμίσεων συσκευής, 
PhaserSMART®, αναφορές εργασιών, ανάλυση χρήσης, 
εργαλεία υποβολής εκτύπωσης, παρακολούθηση εργασιών, 
WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή 
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7. Mac OS® 
10.5 και νεώτερη έκδοση, 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®

Δυνατότητες γραμματοσειρών 
139 γραμματοσειρές PostScript®, 93 γραμματοσειρές PCL® 

Πρότυπα χρωμάτων 
Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων βαθμονομημένες κατά 
PANTONE®, χρώμα Adobe® PostScript® ανεξάρτητα από τη 
συσκευή, διεθνή πρότυπα χρωμάτων CIE και υποστήριξη 
για συστήματα διαχείρισης χρωμάτων ICC, ICM και Apple 
ColorSync, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Χειρισμός μέσων
Δίσκος 1: 75–350 gsm. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης: 
75–256 gsm
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με κιτ μέσων Extra Heavy 
Duty (προαιρετικό): 75–300 gsm
Δίσκοι 2-5 και μονάδες τελικής επεξεργασίας: 75–256 gsm
Ελαφρύ μέχρι πολύ βαρύ χαρτόνι (με και χωρίς επίστρωση), 
απλό, προτυπωμένο, προδιάτρητο, letterhead, φάκελοι, 
διαφάνειες, ανακυκλωμένο, εξειδικευμένο

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: Λειτουργίας: 10° έως 32° C
Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση): Λειτουργίας:  
15% έως 85%
Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: 52 dB(A),  
σε αναμονή: 21 dB(A)
Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: 6,81 B(A),  
σε αναμονή: 3,80 B(A)

Ηλεκτρικά στοιχεία
230 V: 50/60 Hz: Εκτύπωση (μέσος όρος): 760 W 
Σε ετοιμότητα: 86 W 
Εξοικονόμηση ενέργειας: 56 W 
Σε αδράνεια: 6,3 W

Διαστάσεις εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm. Βάρος: 81 kg
7800GX: 641 x 699 x 953 mm. Βάρος: 116 kg
7800DX: 641 x 699 x 953 mm. Βάρος: 125 kg
Office Finisher LX: 1.012 x 552 x 942 mm. Βάρος: 28 kg
Office Finisher LX με μονάδα δημιουργίας booklet:  
1.012 x 597 x 1057 mm. Βάρος: 37,2 kg
Professional Finisher: 885 x 650 x 1.010 mm. Βάρος: 90,7 kg

Πιστοποιήσεις
Πιστοποίηση κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση
FCC Part 15, Class A
Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ, EN 60950-1, 2η Έκδοση
Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ
EN 55022, Class A
EN 55024
Οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ
Συμβατότητα με την ενότητα 508
Πιστοποίηση ENERGY STAR® 

Αναλώσιμα
Κασέτες γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας: 
Κυανό: 6.000 σελίδες1 106R01563
Ματζέντα: 6.000 σελίδες1 106R01564
Κίτρινο: 6.000 σελίδες1 106R01565
Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρο: 24.000 σελίδες1  106R01569
Κυανό: 17.200 σελίδες1  106R01566
Ματζέντα: 17.200 σελίδες1 106R01567
Κίτρινο: 17.200 σελίδες1 106R01568
Ανταλλακτικό δοχείου συρραπτικού  
(Όλοι οι Finisher)  008R12941
Κασέτα συνδετήρων συρραπτικού  
(μονάδα δημιουργίας booklet)  008R12897
Κασέτα συρραπτικού (Professional Finisher)  008R12925
Κασέτα συρραπτικού  
(Office Finisher και βοηθητικό συρραπτικό)  008R12964

Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Κασέτα εκτύπωσης: μέχρι 145.000 σελίδες2 106R01582
Κασέτα υπολειμμάτων: μέχρι 20.000 σελίδες2 108R00982
Φίλτρο αναρρόφησης: μέχρι 120.000 σελίδες2 108R01037
Καθαριστής IBT: μέχρι 160.000 σελίδες2 108R01036

Βοηθητικός εξοπλισμός
Office Finisher LX3 097S04166
Μονάδα δημιουργίας booklet για  
Office Finisher LX 497K03850
Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών για  
Office Finisher LX 497K03870
Professional Finisher3 097S04168
Μονάδα τριών δίσκων 097S04159
Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας  097S04160
Βάση με αποθηκευτικό χώρο 097S04552
Βοηθητικό συρραπτικό  498K08260
Κιτ μέσων Extra Heavy Duty  097S04341
PhaserMatch 5.0  
(περιλαμβάνει το PhaserMeter® από την X-Rite) 097S04276
XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)4

Fiery eXpress, Xerox v4.5                                             301N68860
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη5 097S03741
– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ  097S03742

1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα 
με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την 
περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

2  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα 
με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των υλικών και τον 
προσανατολισμό.

3  Για τους finisher απαιτείται η εγκατάσταση μονάδας 3 δίσκων ή δίσκου 
σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας

4 Διατίθεται μόνο με το Phaser 7800V_DNY
5  Απαιτείται τοπικός προσαρμογέας για Δανία και Ελβετία.

Phaser® 7800
Έγχρωμος εκτυπωτής
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office 
©2013 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εντύπου, σε οποιαδήποτε 
μορφή, χωρίς την άδεια της Xerox Corporation. Τα Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, PhaserCal®, 
PhaserMatch® και PhaserMeter® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.  Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation 
έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR 
και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ενημέρωση 
05/13 78XBR-01XE

Phaser® 7800
Έγχρωμος εκτυπωτής
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