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Impressora a cores Phaser 7800
®

Incomparável impressão a cores. Flexibilidade para suportes líder da
indústria. Tecnologias profissionais para gestão de cor. São estas as referências
da Phaser 7800 – a única impressora a cores de formato A3 da sua classe que
disponibiliza o complemento total de capacidades avançadas que os ambientes
mais intensos em termos de gráficos da actualidade exigem. Agora, qualquer
empresa que produza elevados volumes de trabalhos em alta resolução, tais como
agências publicitárias, empresas de design gráfico, empresas de marketing e
comunicação, estúdios de fotografia, especialistas em imagiologia clínica e tantos
outros, podem realizar mais trabalhos de impressão nas próprias instalações graças
às imbatíveis tecnologias inovadoras da impressora a cores Phaser 7800.

Imprima cores com qualidade profissional, sem ter
de recorrer a profissionais
Se o seu trabalho exigir a melhor qualidade de impressão possível, a
impressora a cores Phaser 7800 é a escolha óbvia. Com a combinação
vencedora de tecnologias de qualidade de imagem superior consistente e
combinação de cores de nível profissional, nenhuma outra impressora a cores de
formato A3 disponibiliza aos profissionais criativos a liberdade para produzirem nas
próprias instalações mais colaterais direccionados para os seus clientes.
•T
 rue 1200 x 2400 dpi. A impressora
a cores Phaser 7800 proporciona uma
elevada resolução de impressão que produz
consistentemente imagens, fotografias e
gráficos reais, e ainda texto nítido e detalhes
precisos.
• As cores que espera, com um rigor fiável.
Simulações de cores sólidas calibradas
PANTONE® e tecnologia de correcção de
cores Xerox, proporcionam resultados que
satisfazem as suas expectativas, enquanto
o verdadeiro Adobe® PostScript® 3™ garante
um rigor com que pode contar.

• Ver para crer. Cause boa impressão junto
dos seus clientes e potenciais clientes com
impressões que, até agora, só podiam ser
produzidas entregando o trabalho a uma
loja de impressão profissional. A Phaser 7800
produz cores vivas e brilhantes; negros ricos
e profundos; e as transições de cores mais
suaves – sem listas, faixas ou riscos.
• Fácil visualização. Uma extraordinária
qualidade de cor tem pouca importância
se a sua audiência tiver dificuldade para
compreender a mensagem. A tecnologia de
captura avançada garante contornos limpos
e previne espaços entre cores adjacentes.
Além disso, o texto preto sobre fundos
coloridos e o texto colorido sobre fundos
pretos tem sempre uma impressão nítida e
clara.

• Tecnologia avançada da cabeça de
impressão. A impressora a cores Phaser
7800 integra a cabeça de impressão Xerox
Hi-Q LED, que disponibiliza uma melhor
intensidade “ponto-a-ponto” e controlo de
temporização, produzindo um registo de
cores preciso.

Domínio de suportes
Para designers, fotógrafos e profissionais criativos de todas as indústrias:
Agora, não existem praticamente limites para os tipos de materiais impressos que
pode criar, graças às extraordinárias capacidades de tratamento de suportes da
impressora a cores Phaser 7800. Desde brochuras e propostas de vendas prontas
a entregar ao cliente, a pósteres, faixas, booklets e cartões de visita, nenhum outro
dispositivo desta classe imprime uma qualidade de cor tão extraordinária no mais
vasto leque de gramagens e formatos de suportes. Tire partido de gramagens entre
75 e 350 g/m2, e de formatos entre 88 x 99 mm e 320 x 1219 mm, e dê asas à sua
criatividade.
Capacidades de gramagens de suportes

3502

Impressão de um só lado
Impressão automática frente e verso

g/m

Impressão automática frente e verso
com Kit de Suportes de Extra Elevada
Gramagem opcional
75 g/m2

256 g/m2

300 g/m2

350 g/m2

Seja qual for
a gramagem
do seu papel,
a Phaser 7800
está apta a
imprimir nele.

Vantagens para o
ambiente
A impressora a cores Phaser 7800
inclui um impressionante conjunto
de funcionalidades padrão que
ajudam o ambiente do seu escritório
a reduzir o respectivo impacto sobre
o ambiente natural.
• Toner EA. A tecnologia do nosso
Toner EA, permite que este seja
fundido a uma temperatura 20ºC
inferior à do toner convencional,
conseguindo economias de energia
ainda maiores.
• Reduzido consumo de papel.
Poupe papel e dinheiro ao imprimir
documentos com várias páginas
graças à impressão frente e verso.
• Motor de impressão Hi-Q LED. A
tecnologia do motor de impressão
Hi-Q LED comprovada consome o
mínimo de energia e espaço, e tem
um funcionamento silencioso.
• Fusor de aquecimento
por indução. O fusor IH de
aquecimento eficiente consome
substancialmente menos energia
no modo em espera do que os
fusores convencionais e consegue
um tempo de arranque inferior a
15 segundos.

A melhor impressão a cores, e muito
mais
Potentes soluções de software líder da indústria
para combinação de cores, provas e impressão
de dados variáveis permitem-lhe beneficiar nas
próprias instalações de capacidades adicionais de
artes gráficas e marketing de nível profissional.
PhaserMatch® 5.0 com dispositivo
de medição de cores PhaserMeter®
alimentado por X-Rite. O software
de calibração e gestão de cor
PhaserMatch 5.0, vem de origem
com a configuração Phaser 7800GX
(opcional nas configurações DN e DX),
proporcionando estabilidade ao processo
de controlo da cor, enquanto oferece
uma correspondência de cor consistente,
previsível e reproduzível. Além disso,
integra o dispositivo de medição de cores
completo PhaserMeter, que captura as
cores e ajuda a calibrar os seus monitores
e a impressora Phaser 7800.
As vantagens da PhaserMatch 5.0
incluem:
• Calibração de cores para resultados
rigorosos e consistentes
• Controlo sobre cores repetíveis –
poupando tempo e dinheiro
• Melhor rigor de cores para produções de
design e provas pré-impressas
• Menos interacções e a garantia de
que as provas digitais cumprem as
expectativas de cor da imprensa

EFI™ Fiery eXpress 4.5. Destinado a
artistas gráficos e profissionais da cor, gera
provas que representam as características
da impressão final numa capacidade
essencial. Quer necessita de provas de
elevada qualidade ou de impressão de
fotos com elevada resolução, a Impressora
a Cores Phaser 7800 e o Fiery eXpress 4.5
para a Xerox, combinam-se perfeitamente
para que possa criar internamente na sua
empresa, provas a cores por um preço
rentável.
XMPie uDirect Studio LE*. Este
conjunto integrado de ferramentas
de software desktop XMPie - uDirect e
uImage® - cria comunicações com mais
impacto e relevância através de imagens
personalizadas com dados variáveis
avançados. Com o uDirect Studio, pode
criar documentos impressionantes
orientados por dados variáveis e com
imagens e ilustrações personalizadas
usando o XMPie uImage e Adobe
Photoshop® e Illustrator®.
*Apenas disponível em conjunto com a Phaser 7800V_DNY

O pico da produtividade
Concebida para ambientes atarefados com as expectativas mais exigentes,
a impressora a cores Phaser 7800 fornece uma qualidade de cor inequivocamente
superior sem sacrificar uma velocidade ou fiabilidade excepcional. Agora, qualquer
empresa ou organização que dependa da cor – quer seja para venda dos seus
produtos, conseguir novos negócios ou partilhar conceitos criativos – pode produzir
os colaterais mais extraordinários prontos a entregar ao cliente, assim que ele
precisa.
• I mpressão rápida. A Phaser 7800 ajuda-o a
cumprir os prazos, fornecendo impressões a
cores e a preto e branco a uma velocidade de
até 45 ppm.
• Uma poderosa unidade de produção.
Com um processador de 1.33 GHz, 2 GB de
memória e disco rígido standard de 160 GB,
a Phaser 7800 foi concebida para dar
resposta a um fluxo contínuo de trabalhos
de impressão de alta resolução repletos de
imagens e gráficos coloridos.

• Duplex Standard. A impressão automática
frente e verso é standard, disponibilizando
mais flexibilidade e ajudando a reduzir o
consumo de papel. Além disso, a velocidade
duplex da impressora Phaser 7800 é tão
rápida como a impressão numa só face,
pelo que não terá de sacrificar a eficiência,
pois utilizará menos papel sem prejudicar
a rapidez. E com o Kit de Suportes de Extra
Elevada Gramagem opcional, pode imprimir
documentos frente e verso em suportes
standard e personalizados em gramagens até
300 g/m2. Nenhuma outra impressora da sua
classe dá resposta a tal variedade de suportes
de gramagem elevada*.

• Durabilidade prolongada. Com um ciclo de
trabalho de até 225 000 páginas por mês,
criámos a impressora a cores Phaser 7800
para suportar uma utilização constante e ter
o melhor desempenho durante vários anos.
• Total tranquilidade. Na improbabilidade
de ocorrência de um problema, a sua Phaser
7800 tem a cobertura de uma garantia de
um ano nas instalações.

*Baseada nas impressoras A3 (laser / LED) a cores, conforme definido
pela IDC e entrega a partir de Novembro de 2011.

Realce para a facilidade
Desenvolvida para dar resposta a um vasto leque de trabalhos de impressão
a cores complexos, a utilização da impressora a cores Phaser 7800 nada tem
de complexo. Com capacidades de gestão da impressora superiores e tecnologias
inovadoras e úteis, mesmo os menos experientes que utilizam impressoras
a cores avançadas não tardam a sentir-se à vontade com as variadas e úteis
funcionalidades existentes na Phaser 7800.
• Interface avançada. A inteface da Phaser
7800 é composta por um ecrã táctil a cores
de 109 mm da mais recente tecnologia.
Os ícones grandes e brilhantes e os menus
intuitivos tornam o funcionamento directo
mais rápido e mais fácil do que nunca.
• Ajuda onde precisa dela. A Phaser 7800
integra vídeos que proporcionam ajuda para
uma fácil resolução de problemas, passo a
passo no canto do ecrã de toque a cores.

• Gestão da impressora sem esforço. O
servidor Web integrado CentreWare® Internet
Services ajuda-o a poupar tempo valioso
simplificando a clonagem de configuração e a
instalação automática de impressoras a cores
Phaser 7800 adicionais. Também pode ver
o estado dos trabalhos e resolver problemas
directamente a partir do browser da Internet.
• Menos intervenções. Artigos duradoiros
substituíveis pelo utilizador, tais como
a unidade de imagem e o fusor, de fácil
acesso e substituição. Além disso, foram
desenvolvidos para a máxima duração, para
que se mantenha produtivo durante mais
tempo.

•F
 ácil acesso frontal. A Phaser 7800 foi
desenvolvida para total comodidade. Não
é necessário rodar ou deslocar a impressora
para realizar a manutenção de rotina, por
exemplo, mudar o toner ou adicionar papel.
• Comunicação bidireccional. A Phaser
7800 envia actualizações dos trabalhos de
impressão, juntamente com os níveis de
toner e de papel, para o seu computador ou
mesmo pela Internet. Os alertas instantâneos
avisam-no imediatamente caso surjam
problemas de impressão e explicam como os
solucionar.

Mais opções de finalização,
maior flexibilidade de design
A impressora a cores Phaser 7800 disponibiliza aos profissionais de artes
gráficas um impressionante leque de opções de finalização preparadas para
trabalhos profissionais à sua escolha. Dependendo das suas necessidades e
do seu orçamento, pode escolher o Finalizador Professional completo e desfrutar
de empilhamento, agrafamento, perfuração, criação de booklets e dobragem
em V, ou então começar pelo Finalizador Office LX e desfrutar de empilhamento
e agrafamento com a flexibilidade para acrescentar capacidades separadas de
furação, dobra, e agrafamento conforme as necessidades do seu volume
de trabalho.

Saída de grandes formatos para produção A3

Dobragem em V

Booklet

Furação de 2/4 furos

Agrafos em várias posições

Suportes Xerox: Aplicações de suportes exclusivas para impressoras a cores digitais
Complementando a nossa linha de portfolios de papel comum e couché robusto, os produtos de suportes especiais Xerox permitem aos
impressores posicionarem-se como profissionais inovadores, disponibilizando soluções exclusivas para as necessidades dos respectivos
clientes, conseguindo simultaneamente lucros mais elevados. Para mais informações sobre estes e outros suportes especiais Xerox, visitenos em www.xerox.com.

AccordianPix®

Everflat® Books

FunFlip®

PhotoPix

1

1 
Finalizador Professional*

3

Tal como o próprio nome indica, quando acrescenta
o Finalizador Professional à sua Phaser 7800, passa a
beneficiar de inúmeras capacidades de finalização de
documentos de nível profissional.
• Empilhamento: 1500 folhas mais bandeja superior
de 500 folhas
• Agrafamento: 50 folhas, várias posições
• Furação de 2/4 furos
• Produção de booklets com agrafos no vinco,
até 15 folhas
• Dobragem em V até 15 folhas
• Formatos: 182 x 182 mm a 330,2 x 457,2 mm

2

2 
Finalizador Office LX*

Se as suas necessidades imediatas não exigem
algumas das capacidades mais avançadas que o
Finalizador Professional disponibiliza, considere
acrescentar o Finalizador Office LX, que lhe permite
adicionar furação e/ou capacidade de dobragem à
medida que o seu volume de trabalho evoluir.
• Empilhamento: 2000 folhas sem agrafo, 1000
folhas só com um agrafo ou 750 folhas com dois
agrafos
• Agrafamento: 50 folhas, várias posições
• Formatos: 210 x 182 mm a 297 x 432 mm

Características gerais da
Phaser® 7800
Impressão

3 
Booklet Maker para Finalizador Office LX

330 x 457 mm

45

Acrescente capacidades de criação de booklets
ao Finalizador Office LX e crie booklets até
15 folhas, dobradas ou com agrafo no vinco.

ppm

LxPxA (configuração DN):
641 x 699 x 578 mm

Phaser 7800 com Finalizador Professional
(exige a instalação de um Módulo com 3 Bandejas
ou da bandeja de Alta Capacidade Tandem)

• Formatos: 210 x 279,4 mm a 297 x 432 mm

*Os finalizadores exigem a instalação de um Módulo com 3 Bandejas ou
da bandeja de Alta Capacidade Tandem

Phaser® 7800
Impressora a cores

Phaser 7800V_DNY

Phaser 7800DN

Velocidade

Phaser 7800DX

Até 45 ppm a cores / 45 ppm a preto e branco

Ciclo de trabalho

Até 225 000 páginas mensais1

Alimentação de Papel
Alimentação de papel

Phaser 7800GX

Standard

Bandeja 1: 100 folhas; Formatos personalizados: 88 x 99 mm to 320 x 1219 mm
Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm
Módulo de 3 Bandejas:
1560 folhas; Formatos
personalizados:
140 x 182 mm to 330 x 457 mm

ND

Opcional

Módulo de 3 Bandejas

ND

Bandeja em linha de alta capacidade
Capacidade total standard

Bandeja em linha de alta
capacidade:
2520 folhas; Formatos
personalizados:
140 x 182 mm a 330 x 457 mm

ND

620 folhas

2180 folhas

3140 folhas

Kit de Suportes de Extra Elevada Gramagem opcional: Permite impressão automática frente e verso a partir da Bandeja 1 em suportes até 300 g/m2
Opções de finalização

Standard

Bandeja de recepção offset dupla: 250 folhas cada

Opcional

Finalizador Office LX2: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional
Booklet Maker para Finalizador Office LX: Acrescenta criação de booklets (dobrados, agrafados no vinco) até 15 folhas
Finalizador Professional2: Empilhamento: Empilhador de 1500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e furação,
booklet maker com agrafo no vinco, dobragem em V

Impressão automática frente e
verso

Standard

Impressão

Tempo de saída da primeira página

Apenas 9 segundos a cores e a preto e branco

Resolução (máx.)

Melhorada: 1200 x 2400 x 1 dpi / Modo Fotográfico: 600 x 600 x 8 dpi / Standard: 1200 x 600 x 1 dpi

Processador

1,33 GHz

Memória/Disco rígido

2 GB / 160 GB mínimo

Conectividade

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sem-fios externo opcional 802.11 b, g, n

Linguagens de descrição da página

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

Funções de impressão

Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Smart Duplex, Run Black, impressão segura e pessoal, Impressão de Booklets, Bandejas Inteligentes, Conjunto de
Amostras, Impressão Pessoal Guardada, páginas de tamanho personalizado, Separação, Impressão no formato de faixa,
Marcas de água3, PhaserSMART®, Ferramentas de envio de impressão, Armazenamento de fontes melhorado, Escala, Páginas de separação, Impressão
de várias páginas reduzidas numa folha, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), Encadeamento de tarefas, Driver bidireccional, Layout/marca de água,
Armazenamento de fontes e formulários

Contabilização

Contabilização de trabalhos, Ferramenta de análise de utilização, Leitura automática do contador, Reabastecimento automático de consumíveis

Segurança

Secure HTTPS (SSL), IPsec, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, sobreposição de imagem, eliminação da imagem do disco configurável,
controlo de portas, filtros IP

Soluções de Software
PhaserCal®

Standard

PhaserMatch® 5.0 com dispositivo
de medição de cores PhaserMeter®
alimentado por X-Rite
XMPie® uDirect® Studio LE
EFI™ Fiery eXpress 4.5

Garantia

Opcional

Standard

Standard

Opcional

ND
Opcional
Um ano de garantia nas instalações4

Capacidade de volume máxima prevista em qualquer mês. Não se espera que seja mantido numa base regular.
Os finalizadores exigem a instalação de um Módulo com 3 Bandejas ou da bandeja de Alta Capacidade Tandem
3
Apenas controlador Windows.
4
Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência “PagePack” não requerem garantia opcional. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.
1
2

Phaser® 7800
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Gestão do Equipamento
Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web,
avisos de correio electrónico, clonagem, PhaserSMART®,
contabilização de trabalhos, análise de utilização,
ferramentas de envio de impressão, controlador de trabalhos
de impressão, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour
Drivers de impressão
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS®
10,5 e posterior, 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®
Fontes suportadas
139 fontes PostScript® ; 93 fontes PCL®
Padrões de cores
Simulações de cores sólidas calibradas PANTONE®, cor
independente do equipamento Adobe® PostScript®, padrões
de cores internacionais CIE e apoio para sistemas de gestão
de cores ICC, ICM e Apple ColorSync, PhaserMatch® 5.0,
PhaserCal®
Alimentação de suportes
Bandeja 1: 75–350 g/m2; impressão automática frente e
verso: 75–256 g/m2
Impressão automática frente e verso com Kit de Suportes de
Extra Elevada Gramagem (opcional): 75–300 g/m2
Bandejas 2-5 e finalizadores: 75–256 g/m2
Cartolinas/cartões de gramagens leves a extra pesadas
(couché e não couché), comum, pré-impresso, pré-perfurado,
timbrado, envelopes, transparências, reciclado, personalizado
Ambiente de funcionamento
Temperatura: Armazenamento:
Em funcionamento: 10° a 32° C
Humidade Relativa (sem condensação):
Em funcionamento: 15% a 85%
Níveis de pressão sonora: Em impressão: 52 dB (A),
Em espera: 21 dB(A)
Níveis de potência sonora: Em impressão: 6,81 B (A),
Em espera: 3,80 B(A)

Características eléctricas
230V: 50/60Hz: Em impressão (média): 760 W
Pronta: 86 W
Poupança de energia: 56 W
Descanso: 6,3 W
Dimensões desembalada (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
Finalizador Office LX: 1012 x 552 x 942 mm, Peso: 28 kg
Finalizador Office LX com Booklet Maker: 1012 x 597 x
1057 mm, Peso: 37,2 kg
Finalizador Professional: 885 x 650 x 1010 mm, Peso: 90,7 kg
Certificações
Certificado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
2ª Edição
FCC Parte 15, Classe A
Directiva de baixa tensão 2006/95/EC; EN 60950-1,
2ª Edição
Directiva EMC 2004/108/EC
EN 55022, Classe A
EN 55024
Directiva RoHS 2002/95/EC
Conformidade com a Secção 508
Qualificada de acordo com ENERGY STAR®
Consumíveis
Cartuchos de toner de capacidade standard:
Ciano: 6000 páginas1106R01563
Magenta: 6000 páginas1106R01564
Amarelo: 6000 páginas1106R01565
Cartuchos de toner de alta capacidade:
Preto: 24 000 páginas1 
106R01569
Ciano: 17 200 páginas1
106R01566
Magenta: 17 200 páginas1106R01567
Amarelo: 17 200 páginas1106R01568
Recarga de Agrafos (Todos os Finalizadores) 
008R12941
Cartucho de Recarga de Agrafos (Booklet Maker)  008R12897
Cartucho de Agrafos (Finalizador Professional)  008R12925
Cartucho de Agrafos
(Finalizador Office e Agrafador Conveniente)  008R12964

Elementos de Manutenção de Rotina
Cartucho de Impressão: Até 145 000 páginas2106R01582
Cartucho de resíduos: Até 20 000 páginas2108R00982
Filtro de sucção: Até 120 000 páginas2108R01037
Unidade de Limpeza da IBT: Até
160 000 páginas2108R01036
Opções
Finalizador Office LX3097S04166
Booklet Maker para Finalizador Office LX
497K03850
Unidade de perfuração de 2/4 furos para
Finalizador Office LX
497K03870
Finalizador Professional3097S04168
Módulo de 3 Bandejas
097S04159
Bandeja em linha de alta capacidade 
097S04160
Armário com arrumação 
097S04552
Agrafador Conveniente 
498K08260
Kit para Suportes de Extra Elevada Gramagem 097S04341
PhaserMatch 5.0
(inclui PhaserMeter® com tecnologia X-Rite)
097S04276
XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)4
Fiery eXpress, Xerox v4.5
301N68860
Adaptador de rede sem-fios
– Conversor de corrente europeu5097S03741
– Conversor de corrente para o RU 
097S03742
1

 édia de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade
M
com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na
imagem, cobertura de área e modo de impressão.

2

 édia de páginas standard. A capacidade varia de acordo com a
M
dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação.

3

 s finalizadores exigem a instalação de um Módulo com 3 Bandejas ou
O
da bandeja de Alta Capacidade Tandem

4

Apenas disponível com a Phaser 7800V_DNY

5

Necessário adaptador local para a Dinamarca e Suíça

Phaser® 7800
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Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
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