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Špecialista na farby  
pre vašu kanceláriu.



Produktivita na vyžiadanie
Keď umožníte vašej pracovnej skupine využívať 
také všestranné zariadenie, ušetríte na všetkých 
frontoch - môžete produkovať veľkoobjemovú 
farebnú tlač priamo vo vašej kancelárii. 
Tlačiareň Phaser 7500 v sebe zahŕňa množstvo 
funkcií, ktoré z nej robia perfektný stroj pre tlač 
na vyžiadanie v každom kancelárskom prostredí.

•  Rýchla farebná tlač 35 str./min.  
To znamená, že 100 kópií vašej farebnej 
20stránkovej správy vytlačíte počas hodinovej 
pauzy na obed. Rýchly 1GHz procesor zaistí, 
že rozsiahle tlačové úlohy a zložité úlohy 
s grafikou, fotografiami či grafmi budú 
spracované veľmi rýchlo. 

•   Pripravená na zdieľanie v sieti. Gigabitové 
ethernetové pripojenie je v štandardnej 
konfigurácii a každý užívateľ, bez ohľadu 
na používaný operačný systém - Microsoft 
Windows®, Apple Macintosh® a Linux – sa 
môžu pripojiť a využívať výkon tlačiarne 
Phaser 7500.

•   Zvýšte možnosti účtovania a znížte 
náklady. Využívajte funkcie účtovania na 
sledovanie a analýzu farebnej i čiernobielej 
tlače a na presné účtovanie tlače jednotlivcom 
alebo oddeleniam.

•  Pohodlná a pohotová. Vhodná do prostredia 
vašej pracovnej skupiny a pre vaše potreby 
tlače. K dispozícii je ako malá stolová tlačiareň 
alebo je možné ju nakonfigurovať ako vysoko 
produktívny samostatne stojaci model s tromi 
prídavnými zásobníkmi, každý s kapacitou 
500 listov, do ktorých sa zmesia médiá 
formátu až 330 x 457 mm. 

•  Prinesie viac typov tlačových úloh. 
Produkujte brožúry s profesionálnym 
vzhľadom, informačné bulletiny a reporty 
s možnosťami ako napríklad automatická 
obojstranná tlač, tlač brožúr a kompletovanie. 
Tlačí na širokú paletu médií, vrátane 
samolepiacich štítkov a kartónov, až po 
bannery s dĺžkou 1200 mm.

Kvalitné farby, na ktoré sa 
môžete spoľahnúť
Produkujte skvelé, presné farby priamo 
z tlačiarne. Stroj Phaser 7500 prináša nástroje, 
vďaka ktorým budete vyzerať ako skutoční 
odborníci na farebnú tlač.

•   Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi.  
Vytvára ostré detaily.

•  Tak precízne. Farby, ktoré požadujete, 
vyzerajú presne tak, ako ste očakávali – sú 
rovnaké. A tajomstvo? Tlačiareň používa 
nástroje profesionálov: True Adobe® 
PostScript® 3™ zaisťuje, že vizuálne zložité 
dokumenty sú vytlačené spoľahlivo a rýchlo, 
a s tabuľkou schválených farieb Pantone® 
zaistí, že požadované farby sú vytlačené 
presne a konzistentne.

•  Xerox EA toner. Produkuje najmenšie 
tonerové čiastočky na trhu – pre jemnejšie 
linky, vyšší kontrast a ostrejšiu tlač. EA toner 
tiež vyžaduje menej energie pri jeho výrobe 
a znižuje sa množstvo tonera, spotrebovaného 
na vytlačenie každej jednotlivej stránky.

•  Výkonná technológia farebnej tlače. 
Na pozadí prebieha automatický proces, 
vďaka ktorému dosiahnete najlepšie farby 
na každej stránke. Používajte ju pre voľbu 
automatických prednastavených hodnôt na 
dosiahnutie špecifického cieľa, ako napríklad 
zhody farieb s vytlačeným dokumentom alebo 
s obrazovkou vášho počítača. Alebo buďte 
kreatívni a dolaďte si farby podľa potreby 
a dosahujte špeciálne efekty, bez toho, že by 
ste zmenili východiskový súbor.

Farebná tlačiareň Phaser® 7500
Dodá vašim dokumentom profesionálne farby. Teraz je tu sieťová tlačiareň, ktorá 
je tak výkonná, že zvládne tlač krátkych dokumentov na profesionálnej úrovni a pritom 
sa ľahko začlení do vášho rušného kancelárskeho prostredia. Nástroje pre správu farieb 
a tlačiarne zjednodušujú tlač a pritom vám umožnia urobiť viac práce než predtým.

Stručné fakty o tlačiarni 
Phaser® 7500 
• Integrované sieťové rozhranie 
• 35 str./min farebne/čiernobielo
•  Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi
• Tlač do formátu 320 x 1200 mm
•  Maximálna kapacita zásobníkov  

2100 listov
Š x H x V:
(konfigurácia 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Tlač

330 x 457 mm

str./min35

Používajte farebnú tlač vo vysokom rozlíšení  
na dôležitých dokumentoch. Tlačiareň Phaser 7500  
vás posunie pred konkurenciu. 

•  Integrované nástroje na profesionálnej 
úrovni. Zahŕňa funkciu Black Trapping, vďaka 
ktorej zostáva tlačený text perfektne ostrý 
a čitateľný, nech už ho vytlačíte čierno na 
farebný podklad alebo farebne na čierne 
pozadie.



Konfigurácia tlačiarne Phaser® 7500 Voliteľné príslušenstvo

Phaser 7500N

•  2 zásobníky,  
kapacita 600 listov

•  Gigabitový ethernet

Phaser 7500DN

•  2 zásobníky,  
kapacita 600 listov

•  Gigabitový ethernet

•  Automatická 
obojstranná tlač

Phaser 7500DT

•  3 zásobníky, 
kapacita 1100 listov

•  Gigabitový ethernet

•  Automatická 
obojstranná tlač

Phaser 7500DX

•  5 zásobníkov,  
kapacita 2100 listov

•  Gigabitový ethernet

•  Automatická 
obojstranná tlač

•  Súprava na zvýšenie 
produktivity

•  Súprava na zvýšenie produktivity  
(obsahuje 40 GB pevný disk)

•  Zásobníky na 500 a 1500 listov

• Podstavec

•  Bezdrôtová sieťová karta

• Rozšírenie pamäte

• Súprava na zvýšenie produktivity

Zvýšené zabezpečenie

•  Nasadenie stroja bez starostí. Výkonné 
nástroje vám umožnia kontrolovať, kto  
a kedy bude mať prístup k farebnej tlači.

•  Osobné dáta zostanú v bezpečí. Funkcia 
Secure Print pozdrží úlohu pred vytlačením 
v tlačovom fronte, pokiaľ nie je zadaný PIN. 
Po vytlačení úlohy alebo na vyžiadanie je 
možné spustiť funkciu Hard Drive Overwrite 
(prepísanie dát na pevnom disku).

•  Dobrý spoločník v sieti. Integrovaná 
podpora pre najnovšie bezpečnostné 
protokoly vrátane IPv6, 802.1x a IPSec.
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1
Zo zásobníka 1 (manuálny podávač) na 100 listov 
môžete tlačiť na širokú škálu užívateľských formátov 
médií až do bannerov s dĺžkou 1200 mm

2
Hlavný zásobník na 500 listov

3
Vstupný zásobník s celkovou kapacitou 1500 listov 
obsahuje tri zásobníky a zvyšuje celkovú kapacitu 
zásobníkov stroja na 2100 listov

4
Automatická obojstranná tlač je pohodlná a navyše 
šetrí papier

5
Voliteľný podstavec s kolieskami poskytuje priestor na 
uloženie kompletnej sady tonerov (vyobrazené nižšie)

Jednoduché použitie,  
jednoduchá správa 
Tlač zložitých dokumentov nemusí byť 
komplikovaná. Tlačiareň Phaser 7500 ponúka 
výnimočné možnosti správy tlačiarne a inova-
tívne funkcie, ktoré uľahčujú jej ovládanie.

•  Nenáročná správa tlačiarne. K dispozícii 
s webovým rozhraním CentreWare Internet 
Services. Ušetrite čas klonovaním nastavenia 
a automatickou inštaláciou. Prezerajte stav 
tlačovej úlohy a riešte problémy priamo 
z vášho webového prehliadača. 

•   Jednoduchý prístup spredu. Už nemusíte 
posúvať alebo otáčať tlačiareň pri vykonávaní 
pravidelnej údržby, ako je výmena tonera 
alebo doplňovanie papiera.

•   Obojsmerná komunikácia. Umožňuje 
aktualizáciu stavu tlačových úloh a sledovanie 
úrovne spotrebného materiálu z predného 
ovládacieho panela na vašom počítači 
alebo kdekoľvek prostredníctvom webového 
rozhrania. Ak nastane akýkoľvek problém 
s tlačou, budete ihneď informovaní, 
spoločne s postupom odstránenia poruchy.

•   Ukladajte si často tlačené súbory. Uložte 
si súbory na vstavaný pevný disk (štandardne 
pri modeli 7500DX) pre rýchlu a jednoduchú 
opakovanú tlač priamo z tlačiarne. Funkcia 
Print With umožňuje začleniť uložený súbor 
do novej tlačovej úlohy.

•  S pokojom v duši. Kompletná jednoročná 
záruka na mieste inštalácie stroja zaistí, že 
tlačiareň bude po celý čas úplne funkčná. 
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Phaser® 7500

 
Rýchlosť tlače

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

Až 35 str./min farebne/35 str./min čiernobielo

Pracovný cyklus Až 150 000 strán/mesiac

Manipulácia s médiami  
Vstupná kapacita               Štandardne Zásobník 1 (MPT): 100 listov; užívateľské formáty: 89 x 99 mm až 320 x 1200 mm

Zásobník 2: 500 listov; užívateľské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Prídavné zásobníky
Voliteľne

Zásobník 3: 500 listov; užívateľské 
formáty: 140 x 182 mm až  
330 x 457 mm

Zásobník 3, 4, 5: 500 listov každý;  
užívateľské formáty:  
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

Výstupná kapacita 400 listov

Obojstranná tlač Voliteľne Štandardne

Tlač  
Vytlačenie prvej strany 7 sekúnd farebne/7 sekúnd čiernobielo

Rozlíšenie Až 1200 x 1200 dpi

Procesor 1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Pamäť (štand./max.) 512 MB DDR2/2 GB

Pripojenie Vysokorýchlostné USB 2.0, gigabitový ethernet

PDL Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Funkcie tlače Tlač brožúr, zmena mierky, vodoznaky, užívateľské formáty médií, tlač len čiernou, úvodné strany, kompletovanie v pamäti RAM,  
vzdialená tlač, tlač oddeľovacích strán, tlač viacerých strán na jeden list, banery, Black trapping

Súprava na zvýšenie produktivity

Voliteľne

Pevný disk: osobná/osobná uložená/
kontrolná/uložená tlač, kompletova-
nie na disku, tlač s, priama tlač z pdf, 
rozšírený priestor pre uložené písma

Zabezpečenie 802.1x, IPSec, SMNP v3, zabezpečená tlač a funkcia prepísania dát na pevnom disku (vyžaduje Súpravu na zvýšenie produktivity)

Záruka Jeden rok na mieste inštalácie stroja
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Správa zariadenia
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornenie 
na e-mail, nástroje pre analýzu využitia, konfiguračná karta, 
upozornenie na dokončenie úlohy

Tlačové ovládače 
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 
10.3 a vyššie, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 a 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™

Písma 
139 originálnych Adobe® PostScript® písem a 81 PCL® písem

Manipulácia s médiami
Zásobník 1 (MPT): 67 – 280 g/m2; zásobník 1 (MPT) pre 
obojstrannú tlač: 67 – 220 g/m2; zásobníky 2 - 5: 67 – 256 g/m2; 
zásobníky 2 - 5 pre obojstrannú tlač: 67 – 220 g/m2.  
Typy médií: kancelársky papier, obálky, priehľadné fólie, 
samolepiace štítky, kartón/úvodné strany, lesklý papier

Správa farieb
Simulácia farieb PANTONE® solid-colour, Xerox Color Corrections

Prevádzkové podmienky
Pri prevádzke: 10º až 32º C; pri skladovaní: -20º až 48º C;  
relatívna vlhkosť: pri prevádzke: 10 % až 80 %; pri skladovaní:  
10 % až 85 %; hladina akustického tlaku: pri tlači: 51 dB(A),  
v režime Standby: 26 dB(A); hladina akustického výkonu:  
pri tlači: 6.8 B, v režime Standby: 4.2 B; čas zahriatia (z režimu 
power save): 46 sekúnd

Elektrické požiadavky
Príkon: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz; spotreba energie: v režime 
Standby: 95 W, pri tlači: 670 W, v režime Power save: 11 W,  
plní normu ENERGY STAR®

Rozmery (š x h x v)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; hmotnosť: 66 kg;  
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; hmotnosť: 79 kg;  
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; hmotnosť: 99 kg

Certifikácia
FCC Oddiel 15, trieda A, uvedené v UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
značka CE podľa normy 2004/108/EC a 2006/95/EC a oddiel 
508 ADA

Čo je súčasťou dodávky
•  Tlačiareň Phaser 7500
•  Tonerová kazeta (výťažnosť 9600 strán1 pre farby CMY  

a 19 800 strán1 pre čiernu)
•  Software and Documentation CD (s užívateľskou príručkou, 

príručkou na rýchlu inštaláciu a záručnými podmienkami)
• Napájací kábel

Spotrebný materiál
Štandardná tonerová kazeta1:
Azúrová: 9600 strán 106R01440
Purpurová: 9600 strán  106R01441
Žltá: 9600 strán 106R01442
Vysokokapacitná tonerová kazeta1:
Čierna: 19 800 strán  106R01446
Azúrová: 17 800 strán 106R01443
Purpurová: 17 800 strán 106R01444
Žltá: 17 800 strán 106R01445

Položky pravidelnej údržby
Zobrazovací valec: 80 000 strán2 108R00861
Odpadová nádobka: 20 000 strán2  108R00865
220V fixačná jednotka a súprava na čistenie  
prenosového pásu (až 100 000 strán)2 115R00062
Naberacie valčeky do hlavného zásobníka 
(100 000 strán)2 109R00778

Voliteľné príslušenstvo
512 MB pamäte 097S03635
1 GB pamäte 097S04025
Jednotka pre obojstrannú tlač 097S04026
Zásobník na 500 listov 097S04023
Zásobník na 1500 listov 097S04024
Podstavec 097S03873
Súprava na zvýšenie produktivity 097S04027
Adaptér bezdrôtovej siete 097S03741

1 Priemerné štandardné strany. Deklarovaná výťažnosť podľa ISO/IEC 19798.  
Výťažnosť sa bude líšiť podľa typu obrazu, pokrytia a použitého média.
2  Priemerné štandardné strany. Výťažnosť sa bude líšiť podľa dĺžky úlohy, formátu média 

a orientácie.


