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Imprimanta color 
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Expertul dumneavoastră în 
culoare pentru birou.



Productivitate la cerere
Economisiţi acoperind intern cererea de 
imprimare color a echipei dumneavoastră. 
Phaser 7500 include o mulţime de funcţii, fiind 
soluţia perfectă pentru un mediu de imprimare 
de birou..

•  Imprimare color rapidă, 35 ppm. Astfel, 
100 de copii ale unui raport color de 20 de 
pagini pot fi imprimate în timpul pauzei 
dumneavoastră de masă. Procesorul 1 GHz 
de mare viteză asigură procesarea rapidă a 
sesiunilor lungi de imprimare şi a comenzilor 
complexe cu elemente grafice sau fotografii. 

•   Conectare la reţea. Gigabit Ethernet este 
standard şi oricine, indiferent de mediul 
de operare – Microsoft Windows®, Apple 
Macintosh® şi Linux – poate profita de 
performanţa echipamentului Phaser 7500.

•   Evidenţă optimă şi costuri reduse. Folosiţi 
funcţiile de contorizare pentru a înregistra 
şi analiza imprimarea alb-negru şi color şi a 
atribui costurile cu exactitate utilizatorilor 
individuali sau departamentelor.

•  Practică şi inovatoare. Special concepută 
pentru a se încadra în spaţiul limitat al 
echipei dumneavoastră şi a face faţă 
cerinţelor acesteia de imprimare, este 
disponibilă atât ca imprimantă compactă de 
birou, cât şi într-o configuraţie de producţie 
cu trei tăvi adiţionale de 500 de coli, care 
suportă dimensiuni de până la 330x457 mm. 

•  Realizaţi intern mai multe tipuri de 
comenzi. Produceţi broşuri, comunicate 
şi rapoarte de o calitate desăvârşită 
folosind funcţii precum imprimarea faţă-
verso automată, imprimarea broşurilor şi 
colaţionarea. Imprimaţi pe o gamă largă de 
media, inclusiv etichete şi carduri, cu lungime 
de până la 1200 mm.

Culoare de calitate 
Tipăriţi documentele în culori strălucitoare, 
redate perfect. Imprimanta Phaser 7500 vă 
pune la dispoziţie uneltele de care aveţi nevoie 
pentru a deveni un expert al culorii. 

•   Rezoluţie 1200 x 1200 dpi. Pentru 
materiale clare, cu multe detalii.

•  Precizie desăvârşită. Culorile se potrivesc 
perfect. Secretul? Imprimanta foloseşte 
instrumente profesionale: True Adobe® 
PostScript® 3™ permite imprimarea corectă 
şi rapidă a documentelor color complexe, în 
timp ce tabelele de culori Pantone® asigură 
imprimarea exactă şi unitară a culorilor 
specificate.

•  Tonerul Xerox EA. Cele mai mici particule 
de toner existente la ora actuală în domeniu 
– pentru linii mai fine, un contrast mai mare 
şi o calitate mai bună. În plus, fabricarea 
tonerului EA necesită un consum mai mic de 
energie, ceea ce reduce şi cantitatea de toner 
folosită pentru imprimarea fiecărei pagini.

•  O tehnologie color performantă. Lucrează 
pentru a vă oferi culoarea optimă pentru 
fiecare element de pe pagină. O puteţi 
folosi pentru a selecta automat elemente 
pre-definite în vederea reproducerii unui 
mediu specific, precum o presă sau ecranul 
computerului. De asemenea, puteţi fi creativ 
şi o puteţi folosi pentru ajustarea avansată a 
culorilor şi obţinerea unor efecte speciale fără 
a schimba fişierul.

•  Unelte profesionale integrate. Imprimanta 
include funcţia Black Trapping pentru 
obţinerea unor texte clare şi lizibile indiferent 
dacă sunt imprimate cu negru pe fundaluri 
color sau color pe fundaluri negre.

Imprimanta color Phaser® 7500
Profitaţi de avantajul culorii folosită la nivel profesional. Acum există o imprimantă 
de reţea, suficient de performantă pentru a susţine sesiuni de imprimare de o calitate 
excepţională şi suficient de uşoară pentru a se încadra în biroul dumneavoastră 
aglomerat. Funcţiile de control al culorii şi cele de administrare simplifică imprimarea şi 
vă oferă performanţa necesară pentru a produce mai mult ca oricând.

Phaser® 7500 pe scurt
•  Conectivitate în reţea integrată 
•  35 ppm color sau alb-negru
•   Rezoluţie 1200 x 1200 dpi
•   Imprimaţi documente cu 

dimensiuni de până la 320 x 
1200 mm

•   Capacitate hârtie 2,100 coli
LxAxÎ:
(7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Imprimare

330 x 457 mm

ppm35

Folosiţi culoarea la rezoluţie mare acolo unde 
aveţi nevoie. Phaser 7500 oferă documentelor 
dumneavoastră avantajul de a fi competitive.



Configuraţii Phaser® 7500 Printer Opţiuni

Phaser 7500N

•  2 tăvi, capacitate 
600 coli

• Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

•  2 tăvi, capacitate 
600 coli

• Gigabit Ethernet

•  Imprimare automată 
faţă-verso

Phaser 7500DT

•  3 tăvi, capacitate 
1100 coli

• Gigabit Ethernet 

•  Imprimare automată 
faţă-verso

Phaser 7500DX

•  5 tăvi, capacitate 
2100 coli

• Gigabit Ethernet 

•  Imprimare automată 
faţă-verso 

• Kit productivitate

•  Kit productivitate (inclusiv Hard disk 40 GB)

•  tăvi de 500 şi 1,500 coli

• Stand

•  Dispozitiv de conectare în reţele wireless

• Kit memorie

• Kit productivitate

Siguranţă avansată

•  Operare fără probleme. Opţiunile 
performante vă permit să controlaţi 
cine, când şi cum imprimă.

•  Datele confidenţiale sunt în 
siguranţă. Funcţia Secure Print 
blochează comanda în şir până la 
introducerea unui cod PIN, iar Hard 
Drive Overwrite “distruge” datele după 
fiecare comandă sau la cerere.

•  Compatibilitate în reţea. Suport 
integrat pentru cele mai noi protocoale 
de siguranţă, inclusiv Ipv6, 802.1x şi 
IPSec.
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1
Tava 1 de 100 de coli (tava multifuncţională) 
alimentează o gamă largă de media cu dimensiuni 
personalizate, inclusiv coli lungi de 1200 mm.

2
Tava principală de 500 de coli.

3
Dispozitivul de alimentare de 1.500 de coli include 
trei tăvi, ridicând capacitatea totală la 2.100 coli.

4

Imprimare faţă-verso automată pentru un consum 
redus de hârtie.
5

Suportul opţional cu roţi este soluţia ideală pentru 
depozitarea unui set complet de cartuşe de toner 
(vezi imaginea de mai jos). 

Uşor de folosit, uşor de 
administrat 
Imprimarea lucrărilor complexe nu trebuie 
să fie complicată. Phaser 7500 oferă funcţii 
inovatoare şi avansate de administrare, 
datorită cărora imprimanta devine foarte uşor 
de operat.

•  Administrarea simplă a imprimantei.  
Disponibilă prin intermediul serverului web 
integrat CentreWare Internet Services. 
Economisiţi timp folosind clonarea 
configuraţiei şi instalarea automată. 
Vizualizaţi stadiul comenzilor şi depanaţi 
imprimanta chiar de la browserul web. 

•   Acces rapid.  Nu este nevoie să întoarceţi 
sau să mutaţi imprimanta pentru 
întreţinerea de rutină, precum schimbarea 
tonerului sau adăugarea hârtiei.

•   Comunicare bidirecţională. Oferă 
informaţii actualizate despre comenzile de 
imprimare, nivelurile de toner, pe panoul 
frontal, ecranul computerului sau online. 
Mesajele de alertă vă avertizează imediat ori 
de câte ori apar probleme de imprimare – 
oferindu-vă şi soluţiile pentru a le rezolva.

•   Salvaţi fişierele imprimate frecvent. 
Salvaţi fişierele pe unitatea hard disk 
integrată (standard în configuraţia 7500DX) 
pentru reimprimare rapidă şi uşoară. Funcţia 
Print With vă permite să introduceţi un fişier 
salvat într-o nouă comandă de imprimare.

•  Confort sporit. Garanţia de un an asigură 
funcţionarea continuă a imprimantei, în 
condiţii optime.
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Phaser® 7500

 
Viteză

Phaser 7500N Phaser 7500DN Phaser 7500DT Phaser 7500DX

până la 35 ppm color / 35 ppm alb-negru

Volum lunar maxim până la 150,000 pagini / lună

Hârtie 
Alimentare                               Standard Tava 1 (MPT): 100 coli; Dimensiuni: 89 x 99 mm - 320 x 1200 mm

Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm

Tăvi adiţionale
Opţional

Tava 3: 500 coli; Dimensiuni:   
140 x 182 mm - 330 x 457 mm

Tăvile 3, 4, 5: 500 coli fiecare; 
Dimensiuni:  140 x 182 mm to  
330 x 457 mm

Ieşire 400 sheets

Imprimare automată faţă-verso Opţional Standard

Imprimare 
Imprimarea primei pagini 7 secunde color / 7 secunde alb-negru

Rezoluţie până la 1200 x 1200 dpi

Procesor 1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Memorie (std / max) 512 MB DDR2/ 2 GB

Conectivitate USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Funcţii imprimare tip broşură, micşorare-mărire, filigran, hârtie cu dimensiuni personalizate, imprimare cu toner negru, coperţi, colaţionare RAM,  
imprimare de la distanţă, pagini separatoare, imprimare N-Up, banere, funcţie black trapping

Kit productivitate

Opţional

Hard disk: imprimare personală 
/ salvată / securizată / de probă, 

colaţionare disc, funcţia Print-With, 
imprimare PDF directă, spaţiu extins 

de stocare pentru fonturi

Siguranţă 802.1x, IPSec, SMNP v3, imprimare securizată şi suprascrierea datelor (necesită Kit productivitate)

Garanţie 1 an
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Administrare echipament
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte email, 
instrumente de analiză a utilizării, card configurare, notificare la 
încheierea lucrării

Drivere de imprimare
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 
10.3 şi mai nou, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 şi 11.x, Red Hat® 
4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox 
Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Fonturi 
139 fonturi True Adobe® PostScript® şi 81 fonturi PCL®

Hârtie
Tava 1 (MPT): 67 – 280 gsm; Tava 1 (MPT) Duplex: 67 – 220 
gsm; Tăvile 2-5: 67 – 256 gsm; Tăvile 2-5 Duplex: 67 – 220 gsm; 
Tipuri de media: hârtie, plicuri, transparente, etichete, carduri, 
hârtie groasă, hârtie lucioasă

Managementul culorilor
Simulări aprobate PANTONE®, Xerox Color Corrections

Mediu de funcţionare
Funcţionare: 10º - 32º C; Stocare: -20º - 48º C; Umiditate relativă: 
Funcţionare: 10% - 80%; Stocare: 10% - 85%; Nivel presiune 
zgomot: Imprimare: 51 dB(A), în aşteptare: 26 dB(A); Nivel 
putere zgomot: Imprimare: 6.8 B, în aşteptare: 4.2 B; Timp de 
încălzire (din modul economic): 46 secunde

Electricitate
Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum: în aşteptare: 95 
W, imprimare: 670 W, mod economic: 11 W  
Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Greutate: 66 kg; 7500DT: 
640 x 665 x 532 mm; Greutate: 79 kg; 7500DX: 640 x 665 x 
770 mm; Greutate: 99 kg

Certificări
FCC Cap. 15, Clasa A, Listat în UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
Însemnul CE aplicabil Directivelor 2004/108/EC şi 2006/95/EC  
şi Secţiunii 508 ADA

Conţinutul ambalajului
•  Phaser 7500
•  Cartuş toner (9,600 pagini1 pentru CMY şi 19,800 pagini1 

pentru Black)
•  CD software şi documentaţie (conţine Manualul utilizatorului, 

Ghid de instalare rapidă şi certificat de garanţie)
• Cablu de alimentare

Consumabile
Cartuş toner capacitate standard1:
Cyan: 9,600 pagini 106R01440
Magenta: 9,600 pagini  106R01441
Yellow: 9,600 pagini 106R01442
Cartuş toner capacitate extinsă1:
Black: 19,800 pagini  106R01446
Cyan: 17,800 pagini 106R01443
Magenta: 17,800 pagini 106R01444
Yellow: 17,800 pagini 106R01445

Elemente pentru întreţinere
Cilindru: 80,000 pagini 108R00861
Cartuş toner rezidual: 20,000 pagini  108R00865
Cuptor 220V şi kit de curăţare 
(până la100,000 pagini)2 115R00062
Role de alimentare pentru tava principală(100,000 pagini)2

 109R00778

Opţiuni
Memorie 512 MB 097S03635
Memorie 1 GB 097S04025
Unitate duplex 097S04026
Tavă 500 coli 097S04023
Tavă 1500 coli 097S04024
Stand 097S03873
Kit productivitate 097S04027
Adaptor pentru conectare în reţele wireless 

– Transformator European 097S03741

1  Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viaţă 
poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare.

2  Număr aproximativ de pagini. Durata de viaţă poate varia în funcţie de lungimea lucrării, 
dimensiunea şi orientarea hârtiei.


