Phaser®
7100
A3
Imprimantă color

Xerox Phaser 7100
Imprimantă color
Culori de impact şi imprimare a
documentelor în format mare –
acum pe biroul dumneavoastră.
®

®

Imprimanta color Phaser 7100
®

Obţineţi rezultatele esenţiale pentru activitatea dumneavoastră. Renumita
calitate a imprimării Xerox se distinge acum la o imprimantă color de birou care va
dărui documentelor un impact vizual deosebit. Phaser 7100 excelează când vine
vorba de imprimarea detaliată şi uimitor de clară pe o gamă variată de suporturi
– inclusiv hârtie supradimensionată – oferind funcţiile necesare pentru ca fiecare
material imprimat să producă o impresie puternică.
Calitate pe care vă puteţi baza

Productivitate flexibilă

Imprimanta color Phaser 7100 asigură
o calitate de imprimare de excepţie
pentru documentele care îmbunătățesc
comunicarea în afaceri – chiar şi pe hârtie
supradimensionată.

Nu contează dacă documentele sunt color,
alb-negru, A4 sau în format supradimensionat
– imprimanta color Phaser 7100 dispune de
puterea şi funcţiile necesare pentru a face faţă
unei game variate de materiale imprimate
pentru birou.

• Rezultate net superioare. Rezoluţia reală
de 1200 x 1200 dpi conferă precizie şi
claritate deosebită fiecărei pagini imprimate.
Veţi obţine o impresionantă claritate a
liniilor fine şi fonturi de înaltă definiție,
lizibile chiar şi la dimensiuni mai mici.
• Acurateţe sigură. True Adobe® PostScript®
3™ permite imprimarea corectă şi
rapidă a documentelor complexe, în
timp ce tehnologia Xerox de corecţie
a culorii asigură imprimarea exactă
şi uniformă a culorilor specificate.
• Toner de nivel superior. Tonerul EA de la
Xerox se topeşte la temperaturi mult mai
joase, reducând consumul total de energie
în timpul producţiei şi funcţionării cu până
la 20 % şi emisiile de CO2 cu aproape 30 %,
comparativ cu tonerul convenţional. De
asemenea, nu conţine ulei şi asigură un
aspect clar conturat, strălucitor, chiar pe
hârtie obişnuită.

• Imprimare rapidă. Lucrările de imprimare
nu se lasă aşteptate datorită vitezei de
imprimare color şi alb-negru de până la
30 ppm pentru documente A4.
• Partajare optimă în reţea. Reţeaua
Ethernet standard sau conectivitatea Wi-Fi
opţională vă permit să aşezaţi imprimanta
Phaser 7100 oriunde doriţi, indiferent de
punctele de conexiune ale reţelei din biroul
dumneavoastră.
• Evidenţă optimă şi costuri reduse. Folosiţi
funcţiile de contorizare pentru a urmări şi
analiza imprimarea alb-negru şi color şi a
atribui costurile cu exactitate utilizatorilor
individuali sau departamentelor.
• Fără griji. Garanţia de un an asigură
funcţionarea continuă a imprimantei,
în condiţii optime.

Phaser® 7100 pe scurt
• Viteză de până la 30 ppm la imprimarea
color şi alb-negru
• Rezoluţie reală de 1200 x 1200 dpi
• True Adobe® PostScript® 3™
• Imprimarea primei pagini alb-negru
în 9 secunde, color 11 secunde
• Conectivitate Wi-Fi opţională
• Imprimare faţă-verso automată
opţională
• Capacitate standard de alimentare
de 400 de coli (poate fi extinsă la
2.050 de coli)

Imprimare
297 x 432 mm

30

ppm

LxAxÎ:
499,5 x 538 x 406 mm
Greutate: 44 kg

Simplitate în biroului
dumneavoastră
Fie că aşezaţi imprimanta color Phaser 7100
pe birou sau pe un stand, veţi avea la
dispoziţie funcţii avansate de administrare
şi caracteristici inovatoare care facilitează
utilizarea imprimantei.
• Compactă şi ingenioasă. Special
concepută pentru a se încadra în spaţiul
de care dispune echipa dumneavoastră
şi a face faţă cerinţelor de imprimare,
este disponibilă atât ca imprimantă
compactă de birou, cât şi în configuraţia
de producţie cu trei tăvi suplimentare
de 500 de coli – pentru o capacitate
totală de alimentare de 2.050 de coli.
• Administrare simplă a imprimantei.
Serverul web integrat CentreWare® Internet
Services vă ajută să economisiţi timp preţios.
Beneficiaţi de funcţii precum clonarea
configuraţiei şi instalarea automată,
vizualizaţi stadiul lucrărilor şi depanaţi
imprimanta chiar de la browserul web.
• Comunicare bidirecţională. Primiţi
informaţii actualizate rapid despre lucrările
de imprimare şi nivelurile de toner, pe
panoul frontal, pe ecranul computerului sau
online. Mesajele de alertă vă avertizează
imediat ce apar probleme de imprimare,
furnizează soluţiile pentru a le remedia şi
vă oferă timpul de care aveţi nevoie pentru
celelalte sarcini.
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Tava de ieşire cu capacitate de 250 de coli.
2
3
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Kitul de productivitate adaugă spaţiu de stocare
suplimentar pentru fonturi, funcţii de contorizare
a reţelei şi securitate optimizată prin intermediul
criptării şi suprascrierii hard discului.
3

4

Tava manuală pentru 150 de coli acceptă o gamă
variată de suporturi de imprimare personalizate,
inclusiv hârtie A3 şi bannere de 210 x 900 mm şi
297 x 1.200 mm.
4
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Tava 1 pentru 250 de coli, cu funcţie de detectare
automată a formatului hârtiei, acceptă dimensiuni
până la 297 x 432 mm.
5

Până la 3 dispozitive suplimentare de alimentare
pentru 550 de coli, cu funcţie de detectare automată
a formatului hârtiei, acceptă dimensiuni de până
la 297 x 432 mm şi extind capacitatea totală de
alimentare la 2.050 de coli.
6
6

Căruciorul opţional pentru sistem, cu sertar de
depozitare, asigură suficient spaţiu pentru un set
complet de cartuşe cu toner.

Securitate absolută

Opţiuni

• Administrare simplă. Instrumentele puternice vă permit să
controlaţi cine şi când imprimă color.

• Kit de productivitate (include o unitate
hard disc de 40 GB)

• Datele confidenţiale sunt în siguranţă. Funcţia Secure Print
blochează lucrarea până la introducerea unui cod PIN, iar funcţia de
suprascriere distruge datele după finalizarea lucrării sau la cerere.
• Funcţionare optimă în reţea. Suport integrat pentru cele mai noi
protocoale de securitate, inclusiv IPv6, autentificare 802.1X şi HTTPS
securizat (SSL).

• Dispozitiv de alimentare pentru
550 de coli
• Imprimare faţă-verso automată
• Cărucior pentru sistem, cu sertar de
depozitare
• Adaptor de reţea wireless
• Upgrade de memorie de 1 GB

Phaser® 7100
Imprimantă color

Phaser 7100N

Phaser 7100DN

Viteză

Până la 30 ppm color / 30 ppm alb-negru

Volum lunar

Până la 52.000 pagini/lună1

Hârtie

Alimentare cu hârtie

Standard

Tavă manuală: 150 coli: dimensiuni personalizate: 75 x 98 mm – A3, 210 x 900 mm şi 297 x 1.200 mm pentru bannere
Tava 1: 250 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm

Opţional

Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm
Tava 3: 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm
Tava 4: 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm

Ieşire hârtie

Standard

Imprimare faţă-verso automată

Imprimare

Opţional

Standard

Imprimarea primei pagini

11 secunde color/9 secunde alb-negru

Rezoluţie (max.)

Până la 1200 x 1200 dpi/600 x 600 x 8 biţi

Procesor

667 MHz

Memorie (std./max.)

1 GB/2 GB

Conectivitate

10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless extern opţional

Limbaje de imprimare

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS

Funcţii de imprimare

1

250 coli

Standard

Setări Earth Smart în driver, colaţionare, driver bidirecţional, Smart Duplex, dispunere/filigran

Opţional

Kit de productivitate (cu unitate hard disc de 40 GB): adaugă spaţiu de stocare pentru fonturi, contorizare reţea, criptare disc 128 biţi, suprascriere hard
disc, capacitate optimizată de imprimare securizată şi protecţia certificatului de securitate

Securizare

IPsec, autentificare 802.1X, HTTPS securizat (SSL), compatibilitate IPv6, SNMPv3, filtrare adrese IP, imprimare securizată, unitate hard disc detaşabilă,
suprascriere date, control port

Contorizare

Xerox® Standard Accounting (necesită kitul de productivitate)

Garanţie

Garanţie de un an

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.

Managementul echipamentelor
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte prin
e-mail, contorizare lucrări, interfaţă WebJet Admin, Apple®
Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express
Driver®
Drivere de imprimare
Windows® XP şi versiuni ulterioare, OS® X 10.5 şi versiuni
ulterioare, diverse distribuţii Linux® şi Unix, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Fonturi
Fonturi PostScript®: 136; fonturi PCL®: 82
Hârtie
Tavă manuală: 60-216 g/m2; tăvile 2-5: 60-216 g/m2; tipuri de
suporturi: hârtie obişnuită, reciclată, groasă, carton, carton gros,
hârtie lucioasă, carton lucios, etichete, plicuri, hârtie perforată,
hârtie cu antet, hârtie preimprimată, tipuri personalizate 1-5

Mediu de operare
Temperatură: depozitare: 0°-35°C; funcţionare: 5°-32°C;
umiditate: funcţionare: 15 %-85 %; depozitare: 15 %-80 %;
niveluri de presiune sonoră: imprimare: sub 54 dB(A); în
aşteptare: sub 25 dB(A); niveluri de putere acustică: imprimare:
sub 7,0 B(A); în aşteptare: sub 4,3 B(A); timp de încălzire
(din modul inactiv): sub 5 secunde
Alimentare cu electricitate
220-240 V c.a. +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A sau mai puţin;
consum de putere: funcţionare medie: mai puţin de 600 W;
în aşteptare: mai puţin de 75 W; mod economic: mai puţin de
55 W; mod inactiv: mai puţin de 0,9 W; calificat ENERGY STAR®
Dimensiuni (LxAxÎ)
499,5 x 538 x 406 mm; greutate: 44 kg
Certificări
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a; EN 60950-1, ediţia
a 2-a; FCC Partea a 15-a, Clasa A; marcajul CE corespunzător:
Directivei privind tensiunea joasă (2006/95/CE), Directivei EMC
(2004/108/CE), calificat ENERGY STAR®

Consumabile
Cartuşe cu toner – capacitate standard:
Cyan: 4.500 pagini1106R02606
Magenta: 4.500 pagini1106R02607
Galben: 4.500 pagini1106R02608
Cartuşe cu toner – capacitate mare (pachet cu 2 unităţi):
Negru: 10.000 pagini1106R02612
Cyan: 9.000 pagini1106R02609
Magenta: 9.000 pagini1106R02610
Galben: 9.000 pagini1106R02611
Articole de întreţinere curentă
Unitate cilindru de imagine – CMY: 24.000 pagini2108R01148
Unitate cilindru de imagine – negru:
24.000 pagini2108R01151
Cartuş toner rezidual: 24.000 pagini2106R02624
Opţiuni
Dispozitiv de alimentare pentru 550 coli
Upgrade imprimare faţă-verso automată
Cărucior pentru sistem, cu sertar de depozitare
Upgrade memorie 1 GB
Kit de productivitate cu unitate hard disc de 40 GB
Adaptor de reţea wireless

097S04485
097S04486
097S04245
097S04488
097S04487
097S03741

1
Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat în
conformitate cu ISO/IEC 19798. Randamentul variază în funcţie de
imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.
2 Număr aprox. de pagini. Randamentul declarat se bazează pe o
mărime medie a lucrării de 4 pagini format A4/letter. Randamentul
variază în funcţie de durata operaţiunii şi dimensiunea, respectiv
orientarea suporturilor de imprimare.
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