
Barevná tiskárna  
Xerox® Phaser® 7100
Tisk v působivých barvách  
a ve větších formátech –  
nyní pomocí stolní tiskárny.
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Excelentní kvalita tisku
Barevná tiskárna Phaser 7100 zajišťuje 
výjimečnou kvalitu tisku dokumentů, které 
zlepšují podnikovou komunikaci – dokonce 
na velkoformátová média.

•  Naprosto špičkové výsledky tisku. 
Skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi zajišťuje 
nepřekonatelnou ostrost a jasnost každé 
vytištěné stránky. Získejte ohromující 
rozlišení čar a ostrá písma, která jsou 
čitelná i při menších velikostech textu.

•  Spolehlivost a přesnost. Originální 
Adobe® PostScript® 3™ zajišťuje spolehlivý 
a rychlý tisk graficky náročných dokumentů. 
Technologie korekce barev Xerox zajišťuje 
přesnost a stálost tisku konkrétních barev.

•  Vynikající toner. Náš toner EA se fixuje při 
mnohem nižší teplotě, čímž se v porovnání 
s běžným tonerem snižuje celková spotřeba 
elektrické energie při výrobě a provozu až 
o 20 % a emise CO2 až o 30 %. Je také 
bezolejový a díky tomu tisk získává přirozený 
vzhled, a to i při tisku na běžný papír.

Flexibilní možnosti produktivity 
Nezáleží, zda jsou vaše dokumenty barevné 
či černobílé, ve formátu A4 nebo ve větším 
formátu – barevná tiskárna Phaser 7100 je 
vybavena množstvím funkcí, které potřebujete 
ke zvládnutí celé řady kancelářských tiskových 
úloh. 

•   Rychlý tisk. Barevný a černobílý tisk 
dokumentů ve formátu A4 rychlostí až 
30 str./min zajišťuje rychlé dokončování 
tiskových úloh. 

•  Sdílení v síti. Standardní rozhraní sítě 
Ethernet nebo volitelné rozhraní sítě Wi-Fi 
vám umožňují umístit tiskárnu Phaser 
7100 tam, kde se vám to nejvíce hodí, aniž 
byste museli myslet na umístění síťových 
přípojných bodů v kanceláři. 

•  Lepší funkce účtování a nižší náklady. 
Pomocí funkcí účtování můžete sledovat 
a analyzovat množství barevného a 
černobílého tisku a zajišťovat přesnou 
fakturaci nákladů pro jednotlivce nebo 
oddělení.

•   Naprostá jistota. Úplná jednoletá záruka 
s opravou u zákazníka a volitelné čtyřleté 
servisní zabezpečení zajišťuje, že vaše 
tiskárna bude neustále provozuschopná. 

Jednoduchost ve vaší kanceláři
Ať už barevnou tiskárnu Phaser 7100 umístíte 
na stůl, nebo na stojan na podlaze, získáte 
špičkové možnosti správy zařízení a snadno 
použitelné inovativní funkce.

•   Malé rozměry a velká kapacita. Odpovídá 
nárokům vaší pracovní skupiny na výkon 
a tiskové funkce. Je dostupná jako nízká 
stolní tiskárna nebo jako vysoce produktivní 
model na stojanu na podlaze se třemi 
dalšími zásobníky na 550 listů, které zvyšují 
celkovou kapacitu na 2 050 listů.

•   Snadná správa tiskárny. Náš integrovaný 
webový interface CentreWare® pomáhá 
šetřit váš cenný čas. Využijte klonování 
konfigurace a automatickou instalaci, 
prohlížejte stav úloh a řešte potíže přímo 
z webového prohlížeče.

•   Obousměrná komunikace. Získejte 
okamžité aktuální informace o vašich 
tiskových úlohách a stavu toneru na 
předním panelu, v počítači nebo na webu. 
Upozornění ve vyskakovacích oknech vám 
okamžitě oznamují veškeré potíže s tiskem 
a obsahují návod, jak tyto potíže rychle 
vyřešit. Uživatelé díky nim získají více času 
na svou práci.

Barevná tiskárna Phaser® 7100
Získejte výsledky tisku, jaké vaše práce vyžaduje. Využijte výhod uznávané 
kvality tisku produktů Xerox v barevné stolní tiskárně, která vašim dokumentům dodá 
špičkový vzhled. Barevná tiskárna Phaser 7100 zajišťuje špičkově ostrý a jasný tisk na 
širokou řadu médií včetně větších formátů. Poskytuje funkce, které potřebujete, aby 
každá vaše důležitá tisková úloha udělala silný dojem. 

Stručná fakta o tiskárně  
Phaser® 7100
•  Tisk až 30 str./min černobíle i barevně
•  Skutečné rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi
•  Originální Adobe® PostScript® 3™
•  Výtisk první stránky za pouhých 9 s 

černobíle, 11 s barevně
•  Volitelné rozhraní Wi-Fi
•  Možnost automatického oboustranného 

tisku
•  Standardní kapacita 400 listů papíru 

(možnost rozšíření na 2 050 listů)

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

Tisk

297 x 432 mm

str./min30
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1
Výstupní zásobník na 250 listů.

2
Volitelná sada pro zvýšení produktivity přidává 
užitečné úložiště písem a možnosti síťového účtování 
společně s vyšším zabezpečením díky funkcím šifrování 
a přepsání pevného disku.

3
Ruční podavač na 150 listů umožňuje podávat širokou 
řadu médií vlastního formátu až po formát A3 a 
bannery 210 x 900 mm a 297 x 1 200 mm.

4
Zásobník 1 na 250 listů s automatickým zjišťováním 
formátu papíru podporuje formáty až do 297 x 
432 mm

5
Až tři další podavače na 550 listů s automatickým 
zjišťováním formátu papíru podporují formáty papíru 
až do 297 x 432 mm a zvyšují celkovou kapacitu 
papíru na 2 050 listů. 

6
Volitelný stojan s úložnou zásuvkou umožňuje 
skladování úplné sady tonerových kazet.

Rozsáhlé zabezpečení
•  Snadná správa. Špičkové nástroje umožňují řídit, kdo může tisknout 

barevně a kdy.

•  Soukromé údaje jsou stále chráněny. Funkce SecurePrint zadržuje 
úlohu ve frontě, dokud na tiskárně nezadáte kód PIN. Funkce přepisování 
obrazu bezpečně maže data po každé úloze nebo na vyžádání.

•  Podpora všemožných standardů síťového zabezpečení. Vestavěná 
podpora nejnovějších bezpečnostních standardů včetně protokolu IPv6, 
ověřování 802.1X a protokolu HTTPS (SSL).

Doplňky
•  Sada pro zvýšení produktivity  

(se 40GB pevným diskem)

•  Podavač na 550 listů

•  Automatický oboustranný tisk

•  Stojan s úložnou zásuvkou

•  Adaptér bezdrátové sítě

•  Rozšíření paměti o 1 GB



Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/office. 
©2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® a Phaser® jsou obchodní značky společnosti 
Xerox Corporation, registrované v USA a dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento 
produkt splňuje standardy normy ENERGY STAR z hlediska energetické úspornosti. ENERGY STAR a označení ENERGY STAR jsou registrované 
ochranné známky v USA. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. 9/12 710BR-01MA

 
Rychlost

Phaser 7100N Phaser 7100DN

Až 30 str./min barevně / 30 str./min černobíle

Pracovní cyklus Až 52 000 stran/měsíc1

Podpora médií 
Vstup médií Standardní Ruční podavač: 150 listů: Uživatelské formáty: 75 x 98 mm až A3, 210 x 900 mm a 297 x 1 200 mm bannery

Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm 

Volitelné Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm

Zásobník 3: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm

Zásobník 4: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm

Výstup médií Standardně 250 listů

Automatický oboustranný tisk Volitelné Standardní

Tisk 
Vytištění první strany 11 s barevně / 9 s černobíle

Rozlišení (max.) Až 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bitů

Procesor 667 MHz

Paměť (stand./max.) 1 GB / 2 GB

Připojení 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně externí bezdrátové připojení

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

Funkce tisku Standardně Nastavení ovladače Earth Smart, kompletování, obousměrný tiskový ovladač, inteligentní oboustranný tisk, rozložení/vodoznak

Volitelné Sada pro zvýšení produktivity (se 40GB pevným diskem): Přidává úložiště písem, síťové účtování, 128bitové šifrování pevného disku, přepsání pevného 
disku a vylepšené funkce zabezpečeného tisku a ochrany bezpečnostním certifikátem

Zabezpečení IPsec, ověřování 802.1X, zabezpečení HTTPS (SSL), kompatibilita s protokolem IPv6, SNMPv3, filtrování IP adres, zabezpečený tisk, odebíratelný pevný disk, 
přepisování obrazu, řízení portů

Účtování Standardní účtování Xerox® (vyžaduje Sadu pro zvýšení produktivity)

Záruka Roční záruka s opravou v místě instalace, volitelné čtyřleté plné servisní zabezpečení Xerox FSMA
1 Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné využití na maximum.

Správa zařízení
Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, upozornění 
e-mailem, účtování úloh, rozhraní pro správu WebJet, Apple® 
Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express 
Driver® 

Tiskové ovladače 
Windows® XP a novější, OS® X 10.5 a novější, různé distribuce 
systémů Linux® a Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

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

Manipulace s médii
Ruční podavač: 60-216 g/m2; zásobníky 2-5: 60-216 g/m2; 
Typy médií: běžný papír, recyklovaný papír, těžký papír, karton, 
těžká karta, lesklý papír, lesklá karta, štítky, obálky, děrovaný 
papír, hlavičkový papír, předtištěný papír, vlastní typ 1-5

Provozní prostředí
Teplota: skladování: 0° až 35° C; provoz: 5° až 32° C; Vlhkost: 
provoz: 15 % až 85 %; skladování: 15 % až 80 %; Hladiny 
akustického tlaku: tisk: méně než 54 dB(A), pohotovostní 
režim: méně než 25 dB(A), Hlasitost: tisk: méně než 7,0 B(A), 
pohotovostní režim: méně než 4,3 B(A); Doba potřebná pro 
zahřátí (z režimu spánku): Méně než 5 sekund

Elektrické parametry
220-240 V stř. + 10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A nebo nižší; 
Spotřeba: Průměrný provoz: méně než 600 W; Pohotovostní 
režim: méně než 75 W; Úsporný režim: méně než 55 W; Režim 
spánku: méně než 0,9 W; certifikace ENERGY STAR®

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

Certifikace
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; EN 60950-1, 2. 
vydání; FCC část 15, třída A; Označení CE platné dle směrnic: 
Směrnice pro nízké napětí (2006/95/EC), směrnice pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC), certifikace 
ENERGY STAR®

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta:
Azurová: 4 500 stránek1 106R02606
Purpurová: 4 500 stránek1 106R02607
Žlutá: 4 500 stránek1 106R02608
Vysokokapacitní tonerová kazeta (dvojbalení):
Černá: 10 000 stránek1 106R02612
Azurová: 9 000 stránek1 106R02609
Purpurová: 9 000 stránek1 106R02610
Žlutá: 9 000 stránek1 106R02611

Položky běžné údržby
Zobrazovací válec – CMY: 24 000 stránek2 108R01148
Zobrazovací válec – černý: 24 000 stránek2 108R01151
Kazeta na odpadní inkoust: 24 000 stránek2 106R02624

Doplňky
Podavač na 550 listů 097S04485
Upgrade pro automatický oboustranný tisk 097S04486
Stojan s úložnou zásuvkou 097S04245
Rozšíření paměti o 1 GB 097S04488
Sada pro zvýšení produktivity se 40 GB  
pevným diskem 097S04487
Adaptér bezdrátové sítě 097S03741

1  Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu 
s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, 
pokrytí a režimu tisku.

2  Průměrné strany. Uváděná výtěžnost založena na průměrné úloze o 4 
stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, 
formátu a orientaci média.

Phaser® 7100
Barevná tiskárna




