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Barevná tiskárna 
Xerox Phaser® 7500 
Specialista na barvy  
pro vaši kancelář.



Produktivita na vyžádání
Když umožníte vaší pracovní skupině využívat 
takové všestranné zařízení, ušetříte na všech 
frontách - můžete produkovat velkoobjemový 
barevný tisk přímo ve vaší kanceláři. Tiskárna 
Phaser 7500 v sobě zahrnuje množství funkcí, 
které z ní činí perfektní stroj pro tisk na vyžádání 
v každém kancelářském prostředí.

•  Rychlý barevný tisk 35 str./min.  
To znamená, že 100 kopií vaší barevné 
20stránkové zprávy vytisknete během 
hodinové pauzy na oběd. Rychlý 1GHz 
procesor zajistí, že jak rozsáhlé tiskové úlohy 
a složité úlohy s grafikou, fotografiemi či grafy 
budou zpracovány velmi rychle. 

•   Připravena pro sdílení v síti. Gigabitové 
ethernetové připojení je ve standardní 
konfiguraci a každý uživatel, bez ohledu 
na používaný operační systém - Microsoft 
Windows®, Apple Macintosh® a Linux –  
se mohou připojit a využívat výkon tiskárny 
Phaser 7500.

•   Zvyšte možnosti účtování a snižte náklady. 
Využívejte funkce účtování pro sledování  
a analýzu jak barevného, tak i černobílého 
tisku a pro přesné účtování tisku jednotlivcům 
nebo oddělením.

•  Pohodlná a pohotová. Vhodná do prostředí 
vaší pracovní skupiny a pro vaše potřeby tisku. 
K dispozici je jako malá stolní tiskárna nebo 
ji lze nakonfigurovat jako vysoce produktivní 
samostatně stojící model se třemi přídavnými 
zásobníky, každý o kapacitě 500 listů, které 
pojmou média formátu až 330 x 457 mm. 

•  Přinese více typů tiskových úloh. Produkujte 
brožury s profesionálním vzhledem, informační 
bulletiny a reporty s možnostmi jako například 
automatický oboustranný tisk, tisk brožur  
a kompletování. Tiskne na širokou paletu 
médií, včetně samolepicích štítků a kartonů,  
až po bannery délky 1200 mm.

Kvalitní barvy, na které se 
můžete spolehnout
Produkujte skvělé, přesné barvy přímo z tiskárny. 
Stroj Phaser 7500 přináší nástroje, díky kterým 
budete vypadat jako skuteční odborníci na 
barevný tisk.

•   Rozlišení 1200 x 1200 dpi. Vytváří ostré 
detaily.

•  Tak precizní. Barvy, které požadujete, 
vypadají přesně jak jste očekávali – jsou 
stejné. A tajemství? Tiskárna používá nástroje 
profesionálů: True Adobe® PostScript® 3™ 
zajišťuje, že vizuálně složité dokumenty jsou 
vytištěny spolehlivě a rychle, zatímco  
s tabulkou schválených barev Pantone® zajistí, 
že požadované barvy jsou vytištěny přesně  
a konzistentně.

•  Xerox EA toner. Produkuje nejmenší tonerové 
částečky na trhu – pro jemnější linky, vyšší 
kontrast a ostřejší tisk. EA toner také vyžaduje 
méně energie při jeho výrobě a snižuje se 
množství toneru, spotřebovaného na vytištění 
každé jednotlivé stránky.

•  Výkonná technologie barevného tisku. 
Na pozadí probíhá automaticky proces, díky 
kterému dosáhnete nejlepších barev na každé 
stránce. Používejte ji pro volbu automatických 
přednastavených hodnot pro dosažení 
specifického cíle, jako například shody barev  
s vytištěným dokumentem nebo s obrazovkou 
vašeho počítače. Nebo buďte kreativní  
a dolaďte si barvy podle potřeby a dosahujte 
speciálních efektů, aniž byste změnili výchozí 
soubor.

Barevná tiskárna Phaser® 7500
Dodá vašim dokumentům profesionální barvy. Nyní je zde síťová tiskárna, která je 
natolik výkonná, že zvládne tisk krátkých dokumentů na profesionální úrovni a přitom 
se snadno začlení do vašeho rušného kancelářského prostředí. Nástroje pro správu 
barev a tiskárny zjednodušují tisk a přitom vám umožní udělat více práce než kdy 
předtím.

Stručná fakta o tiskárně 
Phaser® 7500 
• Integrované síťové rozhraní 
• 35 str./min barevně/černobíle
•  Rozlišení 1200 x 1200 dpi
• Tisk do formátu 320 x 1200 mm
•  Maximální kapacita zásobníků 

2100 listů
Š x H x V:
(konfigurace 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Tisk

330 x 457 mm

str./min35

Používejte barevný tisk ve vysokém rozlišení  
u důležitých dokumentů. Tiskárna Phaser 7500  
vás posune před konkurenci. 

•  Integrované nástroje na profesionální 
úrovni. Zahrnuje funkci Black Trapping, díky 
které zůstává tištěný text perfektně ostrý  
a čitelný, ať ho již vytisknete černě na barevný 
podklad nebo barevně na černé pozadí.



Konfigurace tiskárny Phaser® 7500 Volitelné příslušenství

Phaser 7500N

•  2 zásobníky,  
kapacita 600 listů

•  Gigabitový ethernet

Phaser 7500DN

•  2 zásobníky,  
kapacita 600 listů

•  Gigabitový ethernet

•  Automatický 
oboustranný tisk

Phaser 7500DT

•  3 zásobníky, 
kapacita 1 100 listů

•  Gigabitový ethernet

•  Automatický 
oboustranný tisk

Phaser 7500DX

•  5 zásobníků,  
kapacita 2100 listů

•  Gigabitový ethernet

•  Automatický 
oboustranný tisk

•  Sada pro zvýšení 
produktivity

•  Sada pro zvýšení produktivity  
(obsahuje 40GB pevný disk)

•  Zásobníky na 500 a 1500 listů

• Podstavec

•  Bezdrátová síťová karta

• Rozšíření paměti

• Sada pro zvýšení produktivity

Zvýšené zabezpečení

•  Nasazení stroje bez starostí. Výkonné 
nástroje vám umožní kontrolovat, kdo  
a kdy bude mít přístup k barevnému tisku.

•  Osobní data zůstanou v bezpečí. Funkce 
Secure Print pozdrží úlohu před vytištěním 
v tiskové frontě, dokud není zadáno PIN. 
Po vytištění úlohy nebo na vyžádání je 
možné spustit funkci Hard Drive Overwrite 
(přepsání dat na pevném disku).

•  Dobrý společník v síti. Integrovaná 
podpora pro nejnovější bezpečnostní 
protokoly včetně IPv6, 802.1x a IPSec.
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1
Ze zásobníku 1 (manuální podavač) na 100 listů 
můžete tisknout na širokou škálu uživatelských 
formátů médií až do bannerů o délce 1200 mm

2
Hlavní zásobník na 500 listů

3
Vstupní zásobník s celkovou kapacitou 1500 listů 
obsahuje tři zásobníky a zvyšuje celkovou kapacitu 
zásobníků stroje na 2 100 listů

4
Automatický oboustranný tisk je pohodlný a navíc 
šetří papír

5
Volitelný podstavec s kolečky poskytuje prostor pro 
uložení kompletní sady tonerů (vyobrazeno níže)

Jednoduché použití,  
snadná správa 
Tisk složitých dokumentů nemusí být 
komplikovaný. Tiskárna Phaser 7500 nabízí 
výjimečné možnosti správy tiskárny a inovativní 
funkce, které usnadňují její ovládání.

•  Nenáročná správa tiskárny. K dispozici  
s webovým rozhraním CentreWare Internet 
Services. Ušetřete čas klonováním nastavení 
a automatickou instalací. Prohlížejte stav 
tiskové úlohy a řešte problémy přímo z vašeho 
webového prohlížeče. 

•   Snadný přístup zepředu. Již nemusíte 
posunovat nebo otáčet tiskárnu při provádění 
pravidelné údržby, jako je výměna toneru 
nebo doplňování papíru.

•   Obousměrná komunikace. Umožňuje 
aktualizace stavu tiskových úloh a sledování 
úrovně spotřebního materiálu z předního 
ovládacího panelu na vašem počítači nebo 
kdekoliv prostřednictvím webového rozhraní. 
Pokud nastane jakýkoliv problém s tiskem, 
budete ihned informováni, společně  
s postupem odstranění závady.

•   Ukládejte si často tištěné soubory. 
Uložte si soubory na vestavěný pevný disk 
(standardně u modelu 7500DX) pro rychlý 
a snadný opakovaný tisk přímo z tiskárny. 
Funkce Print With umožňuje začlenit uložený 
soubor do nové tiskové úlohy.

•  S klidem v duši. Kompletní jednoletá záruka 
v místě instalace stroje zajistí, že tiskárna 
bude po celou dobu plně funkční. 
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Phaser® 7500

 
Rychlost tisku

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

Až 35 str./min barevně / 35 str./min černobíle

Pracovní cyklus Až 150 000 stran/měsíc

Manipulace s médii  
Vstupní kapacita                 Standardně Zásobník 1 (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 99 mm až 320 x 1200 mm

Zásobník 2: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Přídavné zásobníky
Volitelně

Tray 3: 500 listů; uživatelské formáty:  
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

Tray 3, 4, 5: 500 listů každý;  
uživatelské formáty:  
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

Výstupní kapacita 400 listů

Oboustranný tisk Volitelně Standardně

Tisk  
Vytištění první strany 7 sekund barevně / 7 sekund černobíle

Rozlišení Až 1200 x 1200 dpi

Procesor 1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Paměť (stand./max.) 512 MB DDR2/ 2 GB

Připojení Vysokorychlostní USB 2.0, gigabitový ethernet

PDL Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Funkce tisku Tisk brožur, změna měřítka, vodoznaky, uživatelské formáty médií, tisk pouze černou, úvodní strany, kompletování v paměti RAM,  
vzdálený tisk, tisk oddělovacích stran, tisk více stran na jeden list, banery, Black trapping

Sada pro zvýšení produktivity

Volitelně

Pevný disk: osobní/osobní uložený/
kontrolní/uložený tisk, kompletování 

na disku, tisk s, přímý tisk z pdf, 
rozšířený prostor pro uložená písma

Zabezpečení 802.1x, IPSec, SMNP v3, zabezpečený tisk a funkce přepsání dat na pevném disku (vyžaduje Sadu pro zvýšení produktivity)

Záruka Jeden rok v místě instalace stroje

Více informací najdete na www.xerox.cz
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Správa zařízení
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornění na 
email, nástroje pro analýzu využití, konfigurační karta, upozornění 
na dokončení úlohy

Tiskové ovladače 
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 
10.3 a vyšší, 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 originálních Adobe® PostScript® písem a 81 PCL® písem

Manipulace s médii
Zásobník 1 (MPT): 67 – 280 g/m2; zásobník 1 (MPT) pro 
oboustranný tisk: 67 – 220 g/m2; zásobníky 2-5: 67 – 256 g/m2; 
zásobníky 2-5 pro oboustranný tisk: 67 – 220 g/m2.  
Typy médií: kancelářský papír, obálky, průhledné fólie, samolepicí 
štítky, karton/úvodní strany, lesklý papír

Správa barev
Simulace barev PANTONE® solid-colour, Xerox Color Corrections

Provozní podmínky
Při provozu: 10º až 32º C; při skladování: -20º až 48º C;  
relativní vlhkost: při provozu: 10 % až 80 %; při skladování:  
10 % až 85 %; hladina akustického tlaku: při tisku: 51 dB(A),  
v režimu Standby: 26 dB(A); hladina akustického výkonu:  
při tisku: 6.8 B, v režimu Standby: 4.2 B; doba zahřátí (z režimu 
power save): 46 sekund

Elektrické požadavky
Příkon: 220–240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba energie: v režimu 
Standby: 95 W, při tisku: 670 W, v režimu Power save: 11 W,  
plní normu ENERGY STAR®

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

Certifikace
FCC Oddíl 15, třída A, uvedeno v UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
značka CE podle normy 2004/108/EC a 2006/95/EC a oddíl 
508 ADA

Co je součástí dodávky
•  Tiskárna Phaser 7500
•  Tonerová kazeta (výtěžnost 9 600 stran1 pro barvy CMY  

a 19 800 stran1 pro černou)
•  Software and Documentation CD (s uživatelskou příručkou, 

příručkou pro rychlou instalaci a záručními podmínkami)
• Napájecí kabel

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta1:
Azurová: 9 600 stran 106R01440
Purpurová: 9 600 stran  106R01441
Žlutá: 9 600 stran 106R01442
Vysokokapacitní tonerová kazeta1:
Černá: 19 800 stran  106R01446
Azurová: 17 800 stran 106R01443
Purpurová: 17 800 stran 106R01444
Žlutá: 17 800 stran 106R01445

Položky pravidelné údržby
Zobrazovací válec: 80 000 stran2 108R00861
Odpadní nádobka: 20 000 stran2  108R00865
220V fixační jednotka a sada pro čištění přenosového  
pásu (až 100 000 stran)2 115R00062
Nabírací válečky do hlavního zásobníku 
(100 000 stran)2 109R00778

Volitelné příslušenství
512 MB paměti 097S03635
1 GB paměti 097S04025
Jednotka pro oboustranný tisk 097S04026
Zásobník na 500 listů 097S04023
Zásobník na 1 500 listů 097S04024
Podstavec 097S03873
Sada pro zvýšení produktivity 097S04027
Adaptér bezdrátové sítě 097S03741

1 Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtěžnost podle ISO/IEC 19798.  
Výtěžnost se bude lišit podle typu obrazu, pokrytí a použitého média.
2  Průměrné standardní strany. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu média 

a orientace.


