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Ποιότητα εκτύπωσης στην 
οποία μπορείτε να βασίζεστε
Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7100 

εξασφαλίζει μοναδική ποιότητα εκτύπωσης 

για έγγραφα που είναι σημαντικά στην 

επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας σας 

– ακόμα και σε υλικά μεγάλου μεγέθους.

•  Σαφέστατα ανώτερα αποτελέσματα. 
Η πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 

dpi εξασφαλίζει ανώτερη ευκρίνεια 

και καθαρότητα για κάθε σελίδα που 

εκτυπώνετε. Πραγματικά εντυπωσιακή 

ευκρίνεια λεπτών γραμμών και 

πεντακάθαρες γραμματοσειρές που 

παραμένουν ευανάγνωστες ακόμα και σε 

μικρότερα μεγέθη.

•  Ακρίβεια με αξιοπιστία. Η True 

Adobe® PostScript® 3™ εγγυάται ότι τα 

εμπλουτισμένα με γραφικά έγγραφα θα 

εκτυπώνονται με αξιοπιστία και γρήγορα, 

ενώ η τεχνολογία διόρθωσης χρωμάτων 

της Xerox διασφαλίζει ότι συγκεκριμένα 

χρώματα θα εκτυπώνονται με ακρίβεια και 

ομοιομορφία.

•  Ανώτερος γραφίτης. Η σύντηξη του 

γραφίτη EA της Xerox γίνεται σε πολύ 

πιο χαμηλή θερμοκρασία και μειώνει τη 

συνολική κατανάλωση ρεύματος κατά την 

κατασκευή και τη λειτουργία μέχρι και 20%, 

καθώς επίσης τις εκπομπές CO
2
 μέχρι και 

30% περίπου, σε σύγκριση με το συμβατικό 

γραφίτη. Επίσης δεν περιέχει έλαια και 

εξασφαλίζει φωτεινά, ιλουστρασιόν 

αποτελέσματα, ακόμα και σε απλό χαρτί.

Ευέλικτη αποδοτικότητα 
(εν έχει σημασία αν εκτυπώνετε έγχρωμα ή 

ασ πρόμαυρα, σε A4 ή μεγαλύτερο μέγεθος: 

ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7100 έχει την 

ισχύ και τις δυνατότητες που χρειάζεστε για 

το χειρισμό μιας μεγάλης σειράς εργασιών 

εκτύπωσης γραφείου. 

•  Γρήγορα αποτελέσματα. Οι εργασίες 

εκτύπωσης είναι έτοιμες όταν είστε και 

εσείς, χάρη στην ταχύτητα έγχρωμης και 

ασπρόμαυρης εκτύπωσης μέχρι και 30 σελ./

λεπτό για έγγραφα A4. 

•  #ικτυωμένος για κοινή χρήση. Με 

στάνταρ Ethernet ή διαθέσιμη δικτύωση 

Wi-Fi, μπορείτε να τοποθετήσετε τον Phaser 

7100 όπου είναι πιο πρακτικό, ανεξάρτητα 

από τα σημεία σύνδεσης δικτύου στο 

γραφείο σας. 

•  Πιο υπεύθυνη χρήση και μειωμένο 
κόστος. Χρησιμοποιήστε δυνατότητες 

δημιουργίας αναφορών για να 

παρακολουθείτε και να αναλύετε έγχρωμες 

κα ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, και για την 

ακριβή χρέωση μεμονωμένων χρηστών ή 

τμημάτων.

•  Μεγάλη σιγουριά. Εγγύηση ενός έτους 

στις εγκαταστάσεις του πελάτη που 

διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής θα είναι πάντα 

λειτουργικός. 

Απλότητα στο γραφείο σας
Όπου κι αν τοποθετήσετε τον έγχρωμο 

εκτυπωτή Phaser 7100, στην επιφάνεια 

του γραφείου ή σε επιδαπέδια σύνθεση, θα 

επωφεληθείτε από τις ανώτερες δυνατότητες 

διαχείρισης και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά 

του για ιδιαίτερη ευκολία χρήσης.

•  Συμπαγής και πολυμήχανος. 
Σχεδιασμένος σε μέγεθος κατάλληλο 

για το χώρο και τις ανάγκες εκτύπωσης 

της ομάδας εργασίας σας, διατίθεται ως 

επιτραπέζιος εκτυπωτής χαμηλού προφίλ ή 

μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα αποδοτικό 

επιδαπέδιο μοντέλο με τρεις πρόσθετους 

δίσκους των 550 φύλλων, για συνολική 

χωρητικότητα χαρτιού 2.050 φύλλων.

•  Ξεκούραστη διαχείριση εκτυπωτή. Ο 

ενσωματωμένος web server CentreWare® 

Internet Services εξοικονομεί πολύτιμο 

χρόνο. Αξιοποιήστε τις δυνατότητες 

αντιγραφής των ρυθμίσεων και αυτόματης 

εγκατάστασης. Προβάλετε την κατάσταση 

εργασίας και αντιμετωπίστε τα προβλήματα 

μέσω του προγράμματος περιήγησης στο 

web.

•  Αμφίδρομη επικοινωνία. Αποκτήστε 

άμεσες ενημερώσεις για τις εργασίες 

εκτύπωσης, καθώς και τη στάθμη 

γραφίτη, από τον μπροστινό πίνακα, την 

επιφάνεια εργασίας σας ή ακόμα και 

στο web. Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις 

σάς ενημερώνουν αμέσως σε περίπτωση 

προβλημάτων με την εκτύπωση και 

προτείνουν τρόπους για τη διόρθωσή 

τους γρήγορα, ώστε οι χρήστες να έχουν 

περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν 

στην εργασία τους.

Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser
®

 7100 
Εξαιρετικά αντίτυπα όταν απαιτούνται για τη δουλειά σας. Η πασίγνωστη 

ποιότητα εκτύπωσης της Xerox συνδυάζεται με έναν έγχρωμο επιτραπέζιο εκτυπωτή 

που εξασφαλίζει ανώτερα αποτελέσματα για τα έγγραφα του γραφείου σας. Ο 

έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7100 αριστεύει χάρη στην εξαιρετική λεπτομέρεια 

και καθαρότητα των αποτελεσμάτων σε μια μεγάλη σειρά εκτυπωτικών υλικών – 

συμπεριλαμβανομένου χαρτιού μεγάλου μεγέθους – έτσι έχετε τις δυνατότητες που 

χρειάζεστε ώστε κάθε εργασία εκτύπωσης να τραβάει την προσοχή. 

Σύντομα στοιχεία για τον 

Phaser® 7100 

•  Εκτύπωση μέχρι 30 έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

•  Πραγματική ανάλυση εκτύπωσης 

1200 x 1200 dpi

• True Adobe® PostScript® 3™

•  Χρόνος εμφάνισης πρώτης ασπρόμαυρης 

σελίδας σε 9 δευτερόλεπτα, έγχρωμης σε 

11 δευτερόλεπτα

•  Προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi

•  Προαιρετική αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

•  Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 400 φύλλων 

(με δυνατότητα επέκτασης σε 2.050 φύλλα)

ΠxΒxΥ:
499,5 x 538 x 406 mm

Βάρος: 44 kg

Εκτύπωση

297 x 432 mm

σελ./λεπτό30
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1
(ίσκος εξόδου 250 φύλλων.

2
Το προαιρετικό κιτ παραγωγικότητας προσθέτει 

χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο για γραμματοσειρές 

και δυνατότητες αναφορών δικτύου, με επιπλέον 

μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα 

κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου και επεγγραφής.

3
Ο βοηθητικός δίσκος bypass χωρητικότητας 

150 φύλλων τροφοδοτείται με μια μεγάλη σειρά 

υλικών σε εξειδικευμένα μεγέθη, μέχρι και A3, καθώς 

επίσης φύλλα μεγέθους banner 210 x 900 mm και 

297 x 1200 mm.

4
Ο δίσκος 1 χωρητικότητας 250 φύλλων με αυτόματη 

ανίχνευση μεγέθους χαρτιού υποστηρίζει μεγέθη 

χαρτιού μέχρι και 297 x 432 mm.

5
Μέχρι και τρεις πρόσθετοι δίσκοι 550 φύλλων με 

αυτόματη ανίχνευση μεγέθους χαρτιού υποστηρίζουν 

μεγέθη χαρτιού μέχρι και 297 x 432 mm 

και αυξάνουν τη χωρητικότητα χαρτιού στα 

2.050 φύλλα. 

6
Η προαιρετική βάση διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 

για ένα πλήρες σετ κασετών γραφίτη.

Βοηθητικός εξοπλισμός

•  Κιτ παραγωγικότητας (περιλαμβάνει 

σκληρό δίσκο 40 GB)

• (ίσκος 550 φύλλων

• Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

• Βάση με αποθηκευτικό χώρο

• Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου

• Αναβάθμιση μνήμης 1 GB  

Ολοκληρωμένη ασφάλεια
•  Εύκολη διαχείριση. Πανίσχυρα εργαλεία για να ελέγχετε ποιος εκτυπώνει 

έγχρωμα και πότε.

•  Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή. Η λειτουργία ασφαλούς 

εκτύπωσης παρακρατεί την εργασία στην ουρά μέχρι να καταχωρηθεί 

ένας κωδικός PIN στον εκτυπωτή, ενώ η δυνατότητα Image Overwrite 

“τεμαχίζει” ηλεκτρονικά τα δεδομένα μετά από κάθε εργασία ή όταν το 

θελήσετε.

•  Εξαιρετικός για σύνδεση σε δίκτυο. Ενσωματωμένη υποστήριξη για τα 

πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων του IPv6, 

του ελέγχου ταυτότητας 802.1X και του Secure HTTPS (SSL).
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Ταχύτητα
Phaser 7100N Phaser 7100DN

Μέχρι 30 σελ./λεπτό έγχρωμη / 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη

Φόρτος εργασίας Μέχρι 52.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού
Τροφοδότηση χαρτιού  Στάνταρ Βοηθητικός δίσκος bypass:  150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 75 x 98 mm έως A3, banner 210 x 900 mm και 297 x 1200 mm

#ίσκος 1: 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm 

Προαιρετικά #ίσκος 2: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm

#ίσκος 3: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm

#ίσκος 4: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm

Έξοδος χαρτιού  Στάνταρ 250 φύλλα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Προαιρετικά Στάνταρ

Εκτύπωση 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Έγχρωμη σε 11 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 9 δευτερόλεπτα

Ανάλυση (μέγ.) Μέχρι 1200 x 1200 dpi

Επεξεργαστής 667 MHz

Μνήμη (στάνταρ / μέγ.) 1 GB / 2 GB

Συνδεσιμότητα 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, προαιρετική εξωτερική ασύρματη σύνδεση 

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS

Λειτουργίες εκτύπωσης  Στάνταρ Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, σελιδοποίηση, αμφίδρομο πρόγραμμα οδήγησης, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, διάταξη/υδατογράφημα

Προαιρετικά Κιτ παραγωγικότητας (με σκληρό δίσκο 40 GB): Προσθέτει αποθήκευση γραμματοσειρών, αναφορές δικτύου, κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου 128 

bit, επεγγραφή σκληρού δίσκου και αυξημένη ικανότητα ασφαλούς εκτύπωσης, καθώς επίσης προστασία με πιστοποιητικό ασφάλειας

Ασφάλεια IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, Secure HTTPS (SSL), συμβατότητα IPv6, SNMPv3, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, ασφαλής εκτύπωση, αποσπώμενος 

σκληρός δίσκος, Image Overwrite, έλεγχος θύρας

Αναφορές Xerox® Standard Accounting2

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.
2 Απαιτείται κιτ παραγωγικότητας 

#ιαχείριση συσκευής
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις 

μέσω email, αναφορές εργασιών, WebJet Admin Interface, 

Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 

Express Driver® 

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή 
Windows® XP και νεότερη έκδοση, OS® X 10.5 και νεότερη 

έκδοση, διάφορες διανομές Linux® και Unix, Xerox® Global 

Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#υνατότητες γραμματοσειρών 
Γραμματοσειρές PostScript®: 136. Γραμματοσειρές PCL®: 82

Χειρισμός μέσων
Βοηθητικός δίσκος bypass: 60 – 216 gsm. (ίσκοι 2-5: 

60 – 216 gsm. Τύποι υλικού: απλό, ανακυκλωμένο, βαρύ, 

χαρτόνι, βαρύ χαρτόνι, ιλουστρασιόν, βαρύ ιλουστρασιόν, 

ετικέτες, φάκελοι, διάτρητο, letterhead, προεκτυπωμένο, 

εξειδικευμένο 1-5

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: 0° έως 35° C. Λειτουργίας: 

5° έως 32°C. Υγρασία: Λειτουργίας: 15% έως 85%. 

Αποθήκευσης: 15% έως 80%. Επίπεδα πίεσης ήχου: 

Εκτύπωση: λιγότερο από 54 dB(A), σε αναμονή: λιγότερο 

από 25 dB(A). Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: λιγότερο 

από 7,0 B(A). σε αναμονή: λιγότερο από 4,3 B(A). Χρόνος 

προθέρμανσης (από λειτουργία αδράνειας): λιγότερο από 

5 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
220–240 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A ή λιγότερο. 

Κατανάλωση ισχύος: Μέση Εργασίες: λιγότερο από 600 W. Σε 

αναμονή: λιγότερο από 75 W. Εξοικονόμηση ισχύος: λιγότερο 

από 55 W. Σε αδράνεια: λιγότερο από 0,9 W. Με πιστοποίηση 

ENERGY STAR®

#ιαστάσεις (ΠxΒxΥ)
499,5 x 538 x 406 mm. Βάρος: 44 kg

Πιστοποιήσεις
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, EN 60950-1, 

2η Έκδοση, FCC Part 15, Class A, Σήμανση CE για την 

Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), 

πιστοποίηση ENERGY STAR®

Αναλώσιμα
Κασέτα γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:

Κυανό: 4.500 σελίδες1 106R02599

Ματζέντα: 4.500 σελίδες1 106R02600

Κίτρινο: 4.500 σελίδες1 106R02601

Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας (διπλή συσκευασία):

Μαύρο: 10.000 σελίδες1 106R02605

Κυανό: 9.000 σελίδες1 106R02602

Ματζέντα: 9.000 σελίδες1 106R02603

Κίτρινο: 9.000 σελίδες1 106R02604

Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Τύμπανο απεικόνισης-CMY: 24.000 σελίδες2 108R01148

Τύμπανο απεικόνισης-Μαύρο: 24.000 σελίδες2 108R01151

Κασέτα υπολειμμάτων: 24.000 σελίδες2 106R02624

Βοηθητικός εξοπλισμός
(ίσκος 550 φύλλων 097S04485 

Αναβάθμιση αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης 097S04486

Βάση με αποθηκευτικό χώρο (συρτάρι) 097S04245

Μνήμη 1 GB  097S04488

Κιτ παραγωγικότητας 097S04487

Ασύρματος προσαρμογέας δικτύουή

- Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη3 097S03741

- Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097S03742

1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. :ηλωμένη απόδοση σύμφωνα 

με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την 

περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

2  Σελίδες κατά προσέγγιση. :ηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος 

εργασίας 4 σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της 

εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

3  Για τη :ανία και την Ελβετία απαιτείται τοπικός προσαρμογέας

Phaser® 7100
Έγχρωμος εκτυπωτής
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