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Xerox® Phaser® 7100 
Kleurenprinter
Indrukwekkende kleuren  
plus banners printen,  
nu als desktopmodel

Phaser®

7100 
A3
Kleurenprinter 
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Printkwaliteit waar u van op  
aan kunt
De Phaser 7100 kleurenprinter levert een 
uitzonderlijke printkwaliteit voor fraaier 
ogende zakelijke documenten, zelfs op 
banners.

•  Duidelijk superieure resultaten. Dankzij 
een echte resolutie van 1200 x 1200 
dpi wordt elke pagina met superieure 
scherpte en helderheid geprint. U krijgt een 
indrukwekkende lijndefinitie en haarscherpe 
letters die zelfs bij kleinere puntgroottes 
leesbaar blijven.

•  Betrouwbare precisie. Echte Adobe® 
PostScript® 3™ waarborgt dat visueel 
complexe documenten betrouwbaar 
en snel worden geprint, terwijl de Xerox 
kleurcorrectietechnologie ervoor zorgt 
dat de opgegeven kleuren nauwkeurig en 
consistent worden geprint.

•  Superieure toner Onze EA-toner hecht bij 
een veel lagere temperatuur en vermindert 
het totale energieverbruik tijdens fabricage 
en gebruik tot 20% en de CO2-uitstoot met 
bijna 30% ten opzichte van conventionele 
toner. Onze toner bevat bovendien geen olie 
en geeft zelfs op gewoon papier prachtige, 
glanzende afdrukken.

Flexibele productiviteit 
Of u nu in kleur of zwart-wit, op A4 , 
A3 of banners afdrukt, de Phaser 7100 
kleurenprinter beschikt over de kracht en 
functies die u nodig hebt om uiteenlopende 
printopdrachten voor uw kantoor te verwerken. 

•  Snelle uitvoer. Printopdrachten zijn 
klaar wanneer u ze nodig hebt, dankzij 
een printsnelheid tot 30 ppm voor 
A4-documenten in kleur en zwart-wit. 

•  Gedeeld netwerk. Met een standaard 
Ethernetaansluiting of beschikbare Wi-Fi-
verbinding kunt u de Phaser 7100 op de 
meest handige plek zetten, zonder rekening 
te hoeven houden met de aansluitpunten 
van uw kantoornetwerk. 

•  Verhoog de toerekenbaarheid en verlaag 
de kosten. Gebruik Accountingfuncties om 
afdrukgegevens van zowel kleurenprints 
als zwart-wit prints bij te houden en te 
analyseren en om individuen of afdelingen 
de kosten achteraf correct in rekening te 
kunnen brengen.

•  Gemoedsrust. Eén jaar on-site garantie 
zorgt ervoor dat uw printer altijd online zal 
zijn. 

Eenvoud in uw kantoor.
Of u de Phaser 7100 kleurenprinter nu op 
een bureau plaatst of voor een vrijstaande 
configuratie kiest, u krijgt de beschikking over 
superieure printerbeheermogelijkheden en 
innovatieve functies die de printer bijzonder 
gebruiksvriendelijk maken.

•  Compact en veelzijdig. De Phaser 7100 
kan perfect worden afgestemd op de ruimte 
en printbehoeften van uw werkgroep. 
De printer is verkrijgbaar als compacte 
desktopprinter, maar kan ook worden 
geconfigureerd tot een zeer productief, 
vrijstaand model met maximaal drie 
extra laden voor 550 vel, wat de totale 
papiercapaciteit op 2.050 vel brengt.

•  Moeiteloos printerbeheer. Onze 
ingebouwde webserver CentreWare® 
Internet Services helpt u kostbare tijd te 
besparen. Zo kunt u uw voordeel doen 
met het klonen van configuraties en 
automatische installatie en direct vanuit uw 
webbrowser de opdrachtstatus bekijken en 
problemen oplossen.

•  Bidirectionele communicatie. Bekijk 
updates over de status van printopdrachten 
en de tonervoorraad op het voorpaneel, 
op uw PC of zelfs via het internet. Pop-
upwaarschuwingen brengen u onmiddellijk 
op de hoogte van problemen met de printer 
en hoe u die snel kunt oplossen, zodat 
gebruikers meer tijd kunnen besteden aan 
hun echte werk.

Phaser® 7100 kleurenprinter
De resultaten die uw werk nodig heeft. De befaamde Xerox printkwaliteit is 
toegepast in een desktopkleurenprinter die uw kantoordocumenten een superieure 
visuele impact geeft. De Phaser 7100 kleurenprinter blinkt uit in het produceren 
van superscherpe details en ongekende helderheid op uiteenlopende media (met 
inbegrip van extra grote papierformaten). Met deze printer hebt u alles in huis wat 
u nodig hebt om ervoor te zorgen dat elke belangrijke printopdracht een diepe 
indruk maakt. 

Phaser® 7100 Feiten op een rij
• Printen tot 30 ppm in kleur en zwart-wit
• Echte printresolutie van 1200 x 1200 dpi 
• Echte Adobe® PostScript® 3™
•  De eerste pagina verschijnt binnen 

9 seconden in zwart-wit, 11 seconden 
in kleur

• Optionele Wi-Fi-aansluiting
•  Optioneel automatisch dubbelzijdig 

printen
•  Standaardpapiercapaciteit 400 vel  

(uit te breiden tot 2.050 vel)        

BxDxH:
499,5 x 538 x 406 mm
Gewicht: 44 kg

Printen

297 x 432 mm

ppm30
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1
Uitvoerlade voor 250 vel.

2
De optionele productiviteitskit voegt handige 
mogelijkheden voor de opslag van fonts en 
netwerkaccounting toe en zorgt voor betere beveiliging 
met versleuteling en overwrite van de harde schijf.

3
De handmatige invoer voor 150 vel kan een keur  
aan afwijkende mediaformaten verwerken, tot A3 
evenals 210 x 900 mm en zelfs bannervellen van  
297 x 1.200 mm. 

4
Lade 1 voor 250 vel met automatische detectie van 
het papierformaat is geschikt voor papierformaten tot 
297 x 432 mm. 

5
Maximaal drie extra papierladen voor 550 vel met 
automatische detectie van het papierformaat zijn 
geschikt voor papierformaten tot 297 x 432 mm en 
verhogen de totale papiercapaciteit tot 2.050 vel. 

6
In de optionele console met opslagruimte kan een 
complete set tonercartridges worden bewaard.

Uitgebreide beveiliging
•  Eenvoudig beheer. Met krachtige tools kunt u controleren wie er in 

kleur print en wanneer.
•  Vertrouwelijke gegevens worden beschermd. Met beveiligd printen 

blijven opdrachten in de wachtrij staan totdat op de printer een 
pincode wordt ingevoerd. Met image overwrite worden gegevens na 
elke opdracht of op verzoek 'versnipperd'.

•  Een goede netwerkaansluiting. Ingebouwde ondersteuning voor de 
nieuwste beveiligingsprotocollen, waaronder IPv6, 802.1X-verificatie 
en beveiligd HTTPS (SSL).

Opties
• Productiviteitskit  
(met harde schijf van 40 GB)

• Papierlade voor 550 vel

• Automatisch dubbelzijdig printen

• Console met opslagruimte

• Wireless netwerkadapter

• 1 GB extra geheugen  

In deze afbeelding gebruikte kleuren dienen 
alleen ter illustratie en geven niet de actuele 
kleuren van de apparatuur weer.
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Snelheid

Phaser 7100N Phaser 7100DN

Tot 30 ppm kleur / 30 ppm zwart-wit

Duty cycle Maximaal 52.000 pagina's/maand1

Mediadoorvoer  
Papierinvoer  Standaard Handmatige invoer: 150 vel; afwijkende formaten: 75 x 98 mm tot A3, 210 x 900 mm en 297 x 1.200 mm banners

Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm 

Optioneel Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm

Lade 3: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm

Lade 4: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm

Papieruitvoer  Standaard 250 vel

Automatisch dubbelzijdig printen Optioneel Standaard

Printen  
Eerste pagina verschijnt binnen 11 seconden in kleur / 9 seconden in zwart-wit

Resolutie (max.) Tot 1200 x 1200 dp /600 x 600 x 8 bit

Processor 667 MHz

Geheugen (std./max.) 1 GB / 2 GB

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

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

Printfuncties  Standaard Earth Smart-driverinstellingen, sorteren, bidirectionele driver, slim dubbelzijdig2, lay-out/watermerk

Optioneel Productiviteitskit (met harde schijf van 40 GB): extra opslagruimte voor fonts, netwerkaccounting, 128-bits hardeschijfcodering, harde schijf overwrite, en 
verhoogde capaciteit voor beveiligd printen en beveiligingscertificaat

Beveiliging IPsec, 802.1X-verificatie, beveiligd HTTPS (SSL), IPv6-compatibiliteit, SNMPv3, IP-filtering, beveiligd printen, image overwrite, poortbeveiliging

Accounting Xerox® Standard Accounting3

Garantie Eén jaar onsite garantie4

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.  
2 Optie automatisch dubbelzijdig afdrukken vereist 
3 Productiviteitskit vereist.  
4 Op producten gekocht onder een ‘PagePack’ overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
waarschuwingen per e-mail, o Job Accounting WebJet Admin 
Interface, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver® 

Printerdrivers 
Windows® XP en hoger, OS® X 10.5 en hoger, diverse Linux®- 
en Unix-distributies, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Ondersteunde fonts 
PostScript®-fonts: 136; PCL®-fonts: 82

Mediadoorvoer
Handmatige invoer: 60 – 216 g/m²; lade 2-5: 60 – 216 g/m²; 
Mediasoorten: normaal, gerecycled, zwaar papier, licht karton, 
karton, glanzend, glanzend karton, etiketten, enveloppen, 
geperforeerd, briefhoofd, voorbedrukt

Omgevingscondities
Temperatuur: opslag: 0 °C tot 35 °C; in bedrijf: 5 °C tot 
32 °C; Luchtvochtigheid: in bedrijf: 15% tot 85%; opslag: 
15% tot 80%; Geluidsdrukniveaus: printen: minder dan 
54 dB(A); stand-by: minder dan 25 dB(A); Geluidsniveaus: 
printen: minder dan 7,0 B(A); stand-by: minder dan 4,3 B(A); 
Opwarmtijd (vanuit slaapstand): minder dan 5 seconden

Elektrische gegevens
220–240 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A of minder; 
opgenomen vermogen: in bedrijf (gemiddeld): minder dan 
600 W; stand-by: minder dan 75 W; spaarstand: minder dan 
55 W; slaapstand: minder dan 0,9 W; voldoet aan ENERGY 
STAR®

Afmetingen (B x D x H)
499,5 x 538 x 406 mm; gewicht: 44 kg

Normen
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie; EN 60950-1, 
2e editie; FCC deel 15, klasse A; CE-markering conform 
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) en EMC-richtlijn 
(2004/108/EG), voldoet aan ENERGY STAR®

Verbruiksmaterialen
Standaardtonercartridge:
Cyaan: 4.500 pagina's1 106R02599
Magenta: 4.500 pagina's1 106R02600
Geel: 4.500 pagina's1 106R02601
Hogecapaciteitstonercartridge (per twee verpakt):
Zwart: 10.000 pagina's1 106R02605
Cyaan: 9.000 pagina’s1 106R02602
Magenta: 9.000 pagina's1 106R02603
Geel: 9.000 pagina's1 106R02604

Andere te vervangen onderdelen
CMY Imaging Unit: 24.000 pagina's2 108R01148
Zwart Imaging Unit: 24.000 pagina's2 108R01151
Afvalcartridge: 24.000 pagina’s2 106R02624

Opties
Papierladen voor 550 vel  097S04485
Dubbelzijdige kit  097S04486
Console met opslagruimte 097S04552
1 GB geheugen  097S04488
Productiviteitskit  097S04487
Wireless netwerkadapter3 097S03741 

1  Gemiddelde standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in 
overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis 
van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

2  Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven rendementswaarden 
gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 4 A4-pagina's. Aantal 
pagina's hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat 
en de richting.

3  Lokale adapter vereist voor Denemarken en Zwitserland
  

Phaser® 7100
Kleurenprinter
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