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Phaser®

7500 
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Kleurenprinter 

Xerox® Phaser® 7500 
Kleurenprinter
De kleurenexpert
voor kantoorgebruik
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Gebruik hoge resolutie kleur waar het nodig is.  
De Phaser 7500 geeft uw kantoordocumenten  
de voorsprong.

On-demand productiviteit
U kunt veel besparen als u de bijzondere 
en grote kleurenprintopdrachten van uw 
werkgroep intern uitvoert. De Phaser 7500 is 
met heel veel functies uitgerust die perfect 
passen in een kantoor die on-demand print.

•  Snel kleuren printen tot 35 ppm.  
Tijdens uw uurtje lunchpauze worden er 
100 exemplaren gemaakt van uw full colour 
rapport dat 20 pagina’s telt. De supersnelle  
1 GHz processor zorgt ervoor dat ook  
grote oplagen en complexe taken met 
grafische afbeeldingen, foto’s of tabellen  
snel worden verwerkt. 

•  Gedeeld netwerk. Gigabit Ethernet  
is standaard en iedereen, ongeacht de 
omgeving – Microsoft Windows®, Apple 
Macintosh® of Linux® – kan gebruikmaken  
van de kracht van Phaser 7500.

•  Betere controleerbaarheid en minder 
kosten. Gebruik accounting-functies 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.

•  Eenvoudig en veelzijdig. De Phaser 7500 
kan perfect worden afgestemd op de ruimte 
en printbehoeften van uw werkgroep. De 
Phaser 7500 is verkrijgbaar als low-profile 
tafelprinter en kan worden geconfigureerd 
tot een zeer productief, vrijstaand model met 
drie extra laden voor 500 vel, geschikt voor 
papierformaten tot SRA3. 

•  Meer soorten printopdrachten intern 
uitvoeren. Produceer professioneel uitziende 
brochures, nieuwsbrieven en rapporten met 
functies als automatisch dubbelzijdig printen, 
boekjes printen en sorteren. Print op een scala 
aan media, waaronder etiketten, dikker papier 
en bannerformaten tot 1200 mm.

Gegarandeerde kleur van hoge 
kwaliteit
Produceer direct “na plaatsing van de machine” 
prachtige, precieze kleuren. Met de functies 
van de Phaser 7500 printer lijkt u een echte 
kleurenexpert.

•  1200 x 1200 dpi resolutie. Zorgt voor 
scherpe, gedetailleerde afdrukken.

•  Een krachtige kleurentechnologie. 
Selecteer een groot aantal automatische 
voorinstellingen en stel kleuren nauwkeurig 
in voor creatieve toepassingen en speciale 
effecten zonder uw bestand te wijzigen. Er 
wordt gebruik gemaakt van professionele 
tools: Echte Adobe® PostScript® 3™ zorgt 
ervoor dat documenten vol afbeeldingen 
betrouwbaar en snel worden afgedrukt.

•  Xerox EA toner. Produceert de kleinste 
tonerdeeltjes in de markt – voor fijnere lijnen, 
een scherper contrast en betere kwaliteit.  
Er is minder energie nodig voor de productie 
van EA toners en bovendien minder toner  
per geprinte pagina.

•  Ingebouwde professionele functies. Bevat 
de overvulfunctie (zwart) voor een scherpe 
en leesbare tekst, of u nu in zwart print op 
een gekleurde achtergrond of in kleur op een 
zwarte achtergrond.

Xerox® Phaser® 7500 Kleurenprinter
Professionele kleurresultaten voor uw volledige kantoor. Er is nu een 
netwerkklare printer die krachtig genoeg is om professionele printopdrachten snel 
uit te voeren, en tegelijkertijd door zijn eenvoud de juiste oplossing is voor uw drukke 
kantoor. Innovatieve functies voor kleuren- en printerbeheer maken het printen 
eenvoudiger en zorgen dat u meer mogelijkheden heeft dan ooit tevoren.

Phaser® 7500  
Feiten op een rij
•  Ingebouwd netwerk 
•  35 ppm kleur en zwart-wit
•   Resolutie: 1200 x 1200 dpi
•   Printen tot 320 x 1200 mm
•   Maximale papiercapaciteit van 

2.100 vel
BxDxH:
(7500DX configuratie)
640 x 665 x 770 mm

Printen

SRA3

ppm35
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Phaser® 7500 Printerconfiguraties Opties

Phaser 7500N

•  2 laden, capaciteit 
van 600 vel

•  Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

•  2 laden, capaciteit 
van 600 vel

•  Gigabit Ethernet

•  Automatisch 
dubbelzijdig printen

Phaser 7500DT

•  3 laden, capaciteit 
van 1.100 vel

•  Gigabit Ethernet 

•  Automatisch 
dubbelzijdig printen

Phaser 7500DX

•  5 laden, capaciteit 
van 2.100 vel

•  Gigabit Ethernet 

•  Automatisch 
dubbelzijdig printen 

•  Productiviteitskit

•  Productiviteitskit (met 80-GB harde schijf)

•  Lade eenheid voor 500 en 1.500 vel

•  Console met opslagruimte

•  Draadloze netwerkadapter

•  Geheugenupgrade

Geavanceerde beveiliging

•  Probleemloos inzetten. Met krachtige 
tools kunt u controleren wie er in kleur print, 
en wanneer.

•  Vertrouwelijke gegevens blijven 
vertrouwelijk. Met beveiligd printen blijven 
opdrachten in de wachtrij staan totdat een 
pincode is ingevoerd op de printer en met 
Hard Drive Overwrite worden gegevens na 
elke opdracht of op verzoek “vernietigd”.

•  Een goede netwerkburger. Ingebouwde 
ondersteuning voor de laatste 
beveiligingsprotocollen, waaronder IPv6, 
802.1x en IPsec.

1
Lade 1 voor 100 vel (handmatige invoer) is 
geschikt voor een groot scala aan afwijkende 
formaten tot banners van 1200 mm lang

2
Hoofdlade voor 500 vel

3
Lade eenheid voor 1.500 pagina’s bevat drie 
laden en verhoogt de totale papiercapaciteit 
tot 2.100 pagina’s.

4
Automatisch dubbelzijdig printen voor 
eenvoudige, papierbesparende uitvoer

5
Optionele onderzetkast op wieltjes biedt 
opslagruimte voor een volledige set 
tonercartridges (zie hieronder)

Eenvoudig in gebruik en beheer 
Complexe opdrachten uitvoeren hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. De Phaser 7500 biedt 
superieure printerbeheermogelijkheden en 
innovatieve functies voor eenvoudig gebruik.

•  Moeiteloos printerbeheer. Beschikt over 
een CentreWare Internet Services embedded 
webserver. Bespaar tijd met het klonen van 
configuraties en automatische installatie. 
Bekijk de opdrachtstatus en de functie 
probleemoplossing direct in uw webbrowser. 

•  Eenvoudige toegang aan de voorkant. 
Het is niet nodig de printer te draaien of 
verschuiven voor het uitvoeren van dagelijks 
onderhoud als vervanging van de toner of het 
bijvullen van papier.

•  Bidirectionele communicatie. Levert 
updates over de status van printopdrachten 
en de tonervoorraad op het voorpaneel, 
op uw desktop of zelfs via internet. Pop-
upwaarschuwingen brengen u onmiddelijk  
op de hoogte van problemen met de printer, 
en hoe u ze kunt oplossen.

•  Opslaan van vaak geprinte bestanden. 
Voor snel en eenvoudig opnieuw printen op 
de machine zelf kunt u de bestanden op de 
ingebouwde harde schijf opslaan (standaard 
op 7500DX) . Met de Print With-functie kunt 
u een opgeslagen bestand bij uw nieuwe 
printopdracht voegen.

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

5
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Xerox® Phaser® 7500
 

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

Tot 35 ppm kleur / 35 ppm zwart-wit

Duty cycle Tot 150.000 pagina’s per maand

Mediadoorvoer 
Papierinvoer Standaard Lade 1 (handmatige invoer): 100 vel; afwijkende formaten: 89 x 99 mm tot 320 x 1200 mm

Lade 2: 500 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot A3

Extra lades
Optioneel

Lade 3: 500 vel; afwijkende 
formaten: 140 x 182 mm tot SRA3

Lade 3, 4, 5: elk 500 vel; afwijkende 
formaten: 140 x 182 mm tot SRA3

Papieruitvoer 400 vel

Dubbelzijdig afdrukken Optioneel Standaard

Printen 
Eerste pagina verschijnt in 7 seconden voor kleur en zwart-wit

Printresolutie Tot 1200 x 1200 dpi

Processor 1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Geheugen (std./max.) 512 MB DDR2/ 2 GB

Aansluitingen USB 2.0, snel Gigabit Ethernet, IPv6

Printertalen Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Printfuncties Boekjes printen, schalen, watermerken, afwijkende papierformaten, Run Black, omslagbladen, sorteren in geheugen,  
printen op afstand, scheidingspagina’s, N-Up printen, banners, overvullen (zwart)

Productiviteitskit

Optioneel

Harde schijf: Persoonlijk/Persoonlijk 
opgeslagen/Beveiligd/Test/

Opgeslagen printen, sorteren op 
schijf, Print-With, PDF-direct printen, 
uitgebreide opslag voor letterlypen

Beveiliging 802,1x, IPsec, SMNP v3, Beveiligd printen en Hard Drive Overwrite (Productiviteitskit vereist)

Garantie 1 jaar on-site*

*Op producten gekocht onder een PagePack overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office 
© 2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. 
XEROX®, Xerox and Design®, CentreWare® en Phaser® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation 
vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in 
deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 5/13 75XBR-01DB

Machinebeheer
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
waarschuwingen per e-mail, Usage Analysis Tool, 
configuratiekaart, mededeling als de opdracht gereed is

Printerdrivers 
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 
10.3 en hoger, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 en 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™

Lettertypen 
139 Echte Adobe® PostScript® fonts en 81 PCL® fonts

Mediadoorvoer
Lade 1 (HI) enkelzijdig: 67-280 g/m2; Lade 1 (HI) 
dubbelzijdig: 67-220 g/m2; Laden 2-5 enkelzijdig:  
67-256 g/m2; Laden 2-5 dubbelzijdig: 67-220 g/m2;  
Soorten media: gewoon papier, enveloppen, transparanten, 
etiketten, zwaarder/omslag, glanzend

Kleurbeheer
PANTONE® Color goedgekeurde kleursimulaties,  
Xerox kleurcorrecties, Colour By Words

Omgevingscondities
In werking: 10º tot 32º C; opslag: -20º tot 48º C; relatieve 
luchtvochtigheid: in werking: 10% tot 80%; opslag: 10% 
tot 85%; geluidsdruk: printen: 51 dB(A), standby: 26 dB(A); 
geluidsniveaus: printen: 6,8 B, standby: 4,2 B; opwarmtijd 
(vanuit spaarstand): 46 seconden

Elektrische gegevens
Vermogen: 220–240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik: 
standby: 95 W, printen: 670 W, spaarstand: 11 W;  
voldoet aan ENERGY STAR® 

Afmetingen (B x D x H)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; gewicht: 66 kg;  
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; gewicht: 79 kg;  
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; gewicht: 99 kg

Normen
FCC deel 15, klasse A, voldoet aan UL 60950-1/  
CSA 60950-1-03, CE-keurmerk van toepassing op  
richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en deel 508 ADA

Inhoud van de verpakking
•  Phaser 7500
•  Tonercartridge (printcapaciteit 9.600 pagina’s1  

voor CMY en 19.800 pagina’s1 voor zwart)
•  Software en documentatie-CD (met  

gebruikershandleiding, gids voor snelle  
installatie en garantiebewijs)

• Netsnoer

Verbruiksmaterialen
Standaard printcartridge1:
Cyaan: 9.600 pagina’s 106R01433
Magenta: 9.600 pagina’s 106R01434
Geel: 9.600 pagina’s 106R01435
Hoge capaciteit printcartridge1:
Zwart: 19.800 pagina’s 106R01439
Cyaan: 17.800 pagina’s 106R01436
Magenta: 17.800 pagina’s 106R01437
Geel: 17.800 pagina’s 106R01438

Andere te vervangen onderdelen
Imaging unit: 80.000 pagina’s2 108R00861
Afvalcartridge: 20.000 pagina’s2  108R00865
220 volt fuser en belt-reinigingskit  
(tot 100.000 pagina’s)2 115R00062

Opties
512 MB geheugen 097S03635
1 GB geheugen 097S04025
Duplex Unit 097S04026
Lade voor 500 vel 097S04023
Lade eenheid voor 1.500 vel 097S04024
Console met opslagruimte 097S04552
Productiviteitskit 097S04027
Draadloze netwerkadapter 097S03741

1  Gemiddelde standaardpagina’s. Aantal pagina’s bepaald in overeenstemming met 
ISO/IEC 19798. Dit varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

2  Gemiddelde standaardpagina’s. Aantal pagina’s hangt af van taakgrootte, 
papierformaat en -oriëntatie.

*  Lokale adapter vereist voor Denemarken en Zwitserland


