
Farebná tlačiareň  
Xerox® Phaser® 7100
Tlač v pôsobivých farbách  
a vo väčších formátoch –  
teraz pomocou stolnej tlačiarne.

Phaser®

7100 
A3
Farebná tlačiareň 



Excelentná kvalita tlače
Farebná tlačiareň Phaser 7100 zaručuje 
výnimočnú kvalitu tlače dokumentov, ktoré 
zlepšujú podnikovú komunikáciu – dokonca 
na veľkoformátové médiá.

• Dokonalé výsledky tlačových výstupov. 
Skutočné rozlíšenie 1200 x 1200 dpi zaistí 
neprekonateľnú ostrosť a jasnosť každej 
vytlačenej stránky. Získajte ohromujúce
rozlíšenie čiar a ostré písmo, ktoré je či- 
tateľné i pri menších veľkostiach textu.

•  Spoľahlivosť a presnosť. Originálny
Adobe® PostScript® 3™ zaisťuje spoľahlivú 
a rýchlu tlač graficky náročných dokumentov. 
Technológia korekcie farieb Xerox zaručuje 
presnosť a stálosť tlače konkrétnych farieb.

•  Vynikajúci toner. Náš toner EA sa fixuje pri 
oveľa nižšej teplote, čím sa v porovnaní 
s bežným tonerom znižuje celková spotreba 
elektrickej energie pri výrobe a prevádzke až 
o 20 % a emisie CO2 až o 30 %. Je tiež 
bezolejový vďaka čomu má tlač prirodzený 
vzhľad, a to aj pri tlači na bežný papier.

Flexibilné možnosti produktivity 
Nezáleží, či sú vaše dokumenty farebné či
čiernobiele, vo formáte A4 alebo vo väčšom 
formáte – farebná tlačiareň Phaser 7100 je 
vybavená množstvom funkcií, ktoré potrebu- 
jete k zvládnutiu celej škály kancelárskych  
tlačových úloh. 

•   Rýchla tlač. Farebná čiernobiela tlač
dokumentov vo formáte A4 rýchlosťou až 
30 str./min zaisťuje rýchle dokončovanie 
tlačových úloh. 

• Zdieľanie v sieti. Štandardné rozhranie sie-
te Ethernet či voliteľné rozhranie siete Wi-Fi 
vám umožňujú umiestniť tlačiareň Phaser 
7100 tam, kde sa vám to najviac hodí, bez 
toho, aby ste museli myslieť na to, kde sú 
umiestnené sieťové prípojky v kancelárii. 

•  Lepšie funkcie účtovania, nižšie náklady. 
Pomocou funkcií účtovania môžete sledovať 
a analyzovať množstvo farebnej a čierno-
bielej tlače a zaistiť tak presnú fakturáciu 
nákladov či už pre jednotlivcov alebo
oddelenia.

•  Úplná istota. Plná jednoročná záruka 
s opravou u zákazníka a voliteľné štvor-
ročné servisné zabezpečenie zaisťuje, že váš 
stroj bude neustále prevádzkyschopný. 

Jednoduchosť vo vašej kancelárii
Či už farebnú tlačiareň Phaser 7100 umiestnite 
na stôl, alebo na stojan na podlahe, získate 
špičkové možnosti správy zariadení a ľahko 
použiteľné inovatívne funkcie.

•   Malé rozmery a veľká kapacita. Zodpovedá 
nárokom vašej pracovnej skupiny na výkon 
a tlačové funkcie. Je dostupná ako nízka 
stolná tlačiareň alebo ako vysoko produktívny 
model na stojane na podlahe s troma ďalšími
zásobníkmi na 550 listov, ktoré zvyšujú 
celkovú kapacitu na 2 050 listov.

•  Ľahká správa tlačiarne. Náš integrovaný 
webový interface CentreWare® pomáha 
šetriť váš cenný čas. Využite klonovanie
konfigurácie a automatickú inštaláciu, 
prehliadajte si stav úloh a riešte problémy 
priamo z webového prehliadača.

•   Obojsmerná komunikácia. Získajte 
okamžité aktuálne informácie o vašich 
tlačových úlohách a stave toneru na 
prednom paneli, v počítači alebo na webe. 
Upozornenie vo vyskakovacích oknách vám 
okamžite oznamujú všetky problémy s tlačou
a obsahujú návod, ako tieto problémy rýchlo
vyriešiť. Užívatelia vďaka nim získajú viac času 
na svoju prácu.

Farebná tlačiareň Phaser      ®  7100
Získajte výsledky tlače, aké vaša práca vyžaduje. Využite výhody uznávanej 
kvality tlače produktov Xerox vo farebnej stolnej tlačiarni, ktorá vašim dokumentom  
dodá dokonalý vzhľad. Farebná tlačiareň Phaser 7100 zaistí špičkovo ostrú a jasnú 
tlač na širokú škálu médií vrátane väčších formátov. Poskytuje funkcie, ktoré  
potrebujete, aby každá vaša dôležitá tlačová úloha urobila silný dojem. 

Stručné fakty o tlačiarni
Phaser® 7100
•  Tlač až 30 str./min čiernobielo i farebne
•  Skutočné rozlíšenie tlače 1200 x 1200 dpi
•  Originálny Adobe® PostScript® 3™
•  Vytlačenie prvej stránky len za 9 s 

čiernobielo, 11 s farebne
•  Voliteľné rozhranie Wi-Fi
•  Možnosť automatickej obojstrannej 

tlače
• Štandardná kapacita 400 listov papiera 

(možnosť rozšírenia na 2 050 listov)

Š x H x V:
499,5 x 538 x 406 mm
Hmotnosť: 44 kg

Tlač

297 x 432 mm

str./min30
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1
Výstupný zásobník na 250 listov.

2
Voliteľná sada pre zvýšenie produktivity pridáva 
užitočné úložisko písiem a možnosti sieťového účtovania 
spoločne s vyšším zabezpečením vďaka funkciám šifrovania
a prepisovania pevného disku.

3
Ručný podávač na 150 listov umožňuje podávať širokú 
škálu médií vlastného formátu až po formát A3 a 
bannery 210 x 900 mm a 297 x 1 200 mm.

4
Zásobník 1 na 250 listov s automatickým zisťovaním 
formátu papiera podporuje formáty až do 297 x 
432 mm

5
Až tri ďalšie podávače na 550 listov s automatickým 
zisťovaním formátu papiera podporujú formáty papiera 
až do 297 x 432 mm a zvyšujú celkovú kapacitu 
papiera na 2 050 listov. 

6
Voliteľný stojan s úložnou zásuvkou umožňuje 
skladovanie úplnej sady tonerových kaziet.

Rozsiahle zabezpečenie
• Jednoduchá správa. Špičkové nástroje umožňujú riadiť, kto môže tlačiť 

farebne a kedy.

•  Súkromné údaje sú stále chránené. Funkcia SecurePrint zadržuje 
úlohu vo fronte, pokým na tlačiarni nezadáte PIN kód. Funkcia prepisova- 
nia obrazu bezpečne maže dáta po každej úlohe alebo na vyžiadanie.

•  Podpora všemožných štandardov sieťového zabezpečenia. Integrovaná
podpora najnovších bezpečnostných štandardov vrátane protokolu IPv6, 
overovanie 802.1X a protokolu HTTPS (SSL).

Doplnky
•  Sada pre zvýšenie produktivity  

(so 40GB pevným diskom)

•  Podávač na 550 listov

•  Automatická obojstranná tlač

•  Stojan s úložnou zásuvkou

•  Adaptér bezdrôtovej siete

•  Rozšírenie pamäte o 1 GB



Viac informácií nájdete na stránkach www.xerox.sk. 
©2012 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® a Phaser® sú obchodné značky spoločnosti
Xerox Corporation, registrované v USA a ďalších krajinách. Spoločnosť Xerox Corporation ako partner projektu ENERGY STAR® potvrdzuje, že tento 
produkt spĺňa štandardy normy ENERGY STAR z hľadiska energetickej úspornosti. ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú registrované 
ochranné známky v USA. Všetky ostatné známky sú majetkom príslušných výrobcov. Informácie v tomto prospekte sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. 9/12                                                                                                                                                                               710BR-01MA

 
Rýchlosť

Phaser 7100N Phaser 7100DN

Až 30 str./min farebne / 30 str./min čiernobielo

Pracovný cyklus                         Až 52 000 strán/mesiac1

Podpora médií 
Vstup médií                          Štandardný      Ručný podávač: 150 listov: Užívateľské formáty: 75 x 98 mm až A3, 210 x 900 mm a 297 x 1 200 mm bannery

Zásobník 1: 250 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm 

Voliteľný Zásobník 2: 550 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm

Zásobník 3: 550 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm

Zásobník 4: 550 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm

Výstup médií                    Štandardne     250 listov

Automatická obojstranná tlač   Voliteľne                                                                                                                                         Štandardne

Tlač 
Vytlačenie prvej strany                                  11 s farebne / 9 s čiernobielo

Rozlíšenie (max.)                                        Až 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bitov

Procesor 667 MHz

Pamäť (štand./max.)                                 1 GB / 2 GB

Pripojenie              10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, voliteľne externé bezdrôtové pripojenie

Jazyky popisu stránky Emulácia  Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS

Funkcie tlače                     Štandardné Nastavenie ovládača Earth Smart, kompletovanie, obojsmerný tlačový ovládač, inteligentná obojstranná tlač, rozloženie/vodoznak

Voliteľné     Sada pre zvýšenie produktivity (so 40GB pevným diskom): Pridáva úložisko písiem, sieťové účtovanie 128bitové šifrovanie pevného disku, prepísanie 
pevného disku a vylepšené funkcie zabezpečenej tlače a ochrany bezpečnostným certifikátom

Zabezpečenie IPsec, overovanie 802.1X, zabezpečenie HTTPS (SSL), kompatibilita s protokolom IPv6, SNMPv3, filtrovanie IP adries, zabezpečená tlač, odoberateľný pevný disk, 
prepisovanie obrazu, riadenie portov

Účtovanie                                                  Štandardné účtovanie Xerox® (vyžaduje Sadu pre zvýšenie produktivity)

Záruka Ročná záruka s opravou v mieste inštalácie, voliteľné štvorročné plné servisné zabezpečenie Xerox FSMA
1 Mesačná kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné využitie na maximum.

Správa zariadenia
Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, upozornenie 
e-mailom, účtovanie úloh, rozhranie pre správu WebJet, Apple® 
Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express 
Driver® 

Tlačové ovládače 
Windows® XP a novšie, OS® X 10.5 a novšie, rôzne distribúcie 
systémov Linux® a Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Možnosti písiem 
Písma PostScript®: 136; Písma PCL®: 82

Manipulácia s médiami
Ručný podávač: 60-216 g/m2; zásobníky 2-5: 60-216 g/m2; 
Typy médií: bežný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, kar- 
tón, ťažké karty, lesklý papier, lesklé karty, štítky, obálky, diero-
vaný papier, hlavičkový a predtlačený papier, vlastný typ 1-5

Prevádzkové prostredie
Teplota: skladovanie: 0° až 35° C; chod: 5° až 32° C; Vlhkosť: 
chod: 15 % až 85 %; skladovanie: 15 % až 80 %; Hladiny 
akustického tlaku: tlač: menej ako 54 dB(A), pohotovostný 
režim: menej ako 25 dB(A), Hlasitosť: tlač: menej ako 7,0 B(A), 
pohotovostný režim: menej ako 4,3 B(A); Doba potrebná pre 
zahriatie (z režimu spánku): Menej ako 5 sekúnd

Elektrické parametre
220-240 V str. + 10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A alebo nižší; Spo-
treba: Priemerná prevádzka: menej ako 600 W; Pohotovostný 
režim: menej ako 75 W; Úsporný režim: menej ako 55 W; 
Režim spánku: menej ako 0,9 W; certifikácia ENERGY STAR®

Rozmery (Š x H x V)
499,5 x 538 x 406 mm; hmotnosť: 44 kg

Certifikácia
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydanie; EN 60950-1, 2. 
vydanie; FCC časť 15, trieda A; Označenie CE platné podľa  
smerníc: Smernica pre nízke napätie (2006/95/EC), Smernica 
pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC), 
certifikácia ENERGY STAR®

Spotrebný materiál
Štandardná tonerová kazeta:
Azúrová: 4 500 stránok1 106R02606
Purpurová: 4 500 stránok1 106R02607
Žltá: 4 500 stránok1    106R02608
Vysokokapacitná tonerová kazeta (dvojbalenie):
Čierna: 10 000 stránok1                                                                                   106R02612
Azúrová: 9 000 stránok1 106R02609
Purpurová: 9 000 stránok1 106R02610
Žltá: 9 000 stránok1    106R02611

Položky bežnej údržby 
Zobrazovací valec – CMY: 24 000 stránok2 108R01148
Zobrazovací valec – čierny: 24 000 stránok2                       108R01151
Kazeta na odpadový atrament: 24 000 stránok2         106R02624

Doplnky
Podávač na 550 listov                                                      097S04485
Upgrade pre automatickú obojstrannú tlač               097S04486
Stojan s úložnou zásuvkou 097S04245
Rozšírenie pamäte o 1 GB                                               097S04488
Sada pre zvýšenie produktivity so 40 GB  
pevným diskom                                                                 097S04487
Adaptér bezdrôtovej siete                                               097S03741

1  Priemerný počet štandardných strán. Uvádzaná vyťaženosť je v súlade 
s normou ISO/IEC 19798. Vyťaženosť sa líši v závislosti od obrazu, 
pokrytia a režimu tlače.

2  Priemerné strany. Uvádzaná vyťaženosť založená na priemernej úlohe  
so 4 stranami formátu A4/Letter. Vyťaženosť sa bude líšiť podľa dĺžky 
úlohy, formátu a orientácie média.

Phaser® 7100
Farebná tlačiareň




