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Sterk en productief
Kom op gewenste productiviteitssnelheid 
met de Phaser 5550, de laserprinter 
die topprestaties combineert met een 
indrukwekkende printkwaliteit.  

• Snel printen tot maar liefst 
50 ppm. Snelle afhandeling 
van de meest veeleisende 
opdrachten voor zowel 
enkelzijdig als dubbelzijdig 
printen.

• Echte 1200 x 1200 dpi. De hoge 
printresolutie en de exclusieve EA-HG-
tonertechnologie van Xerox zorgen voor 
een uitzonderlijke printkwaliteit zonder 
de uitstekende prestaties van de printer te 
vertragen.

• Complexe opdrachten eenvoudig geprint. 
Zelfs opdrachten van meerdere pagina’s 
met afbeeldingen, foto’s en diagrammen, 
dankzij een krachtige 500 MHz processor. 

• De eerste pagina verschijnt binnen 6,5 
seconden. Ook in een druk netwerk hoeft u 
niet te wachten.

• Afwijkende papierformaten en 
geavanceerde printfuncties. Sorteren, 
boekjes printen en van rand tot rand 
printen zijn standaardfuncties die in uw 
complexe printbehoeften voorzien. Voeg 
een finisher voor nieten en perforeren toe.

Slimme, betrouwbare werking 
De Phaser 5550 laserprinter zit vol met 
de allernieuwste, slimme functies die 
de installatie en het dagelijks gebruik 
vereenvoudigen. Dankzij de bijzonder
duurzame onderdelen kunt u de ene na de 
andere productieve dag rekenen op totale
betrouwbaarheid.

• Opgewassen tegen grote printvolumes. 
Dankzij de robuuste duty cycle van 
300.000 pagina’s per maand kan de 
werklast met gemak worden verwerkt.  

• Xerox Installer. Hiermee wordt uw printer 
automatisch in het netwerk geïnstalleerd 
en geconfigureerd, zodat u binnen enkele 
minuten aan de slag kunt.

• Vertrouwelijke gegevens zijn veilig. 
Dankzij ingebouwde ondersteuning voor 
802.1x en IPv6, de nieuwste protocollen 
voor netwerkbeveiliging.

• Netwerkprinten was nog nooit zo 
gemakkelijk te beheren. Dankzij handige 
functies als de CentreWare IS interne 
webserver kunnen gebruikers de machine 
vanaf hun computer beheren. Beheerders 
worden via e-mail gewaarschuwd voor 
gebeurtenissen die aandacht vereisen, 
zoals een laag tonerniveau, voordat deze 
de productiviteit beïnvloeden.

• PhaserSMART® online probleemoplosser. 
Biedt 24/7 toegang tot de online Xerox
Knowledge Base, waar u snel oplossingen 
vindt, zodat u vlug weer verder kunt. 
Daarnaast ontvangt u via PrintingScout®

direct een pop-upbericht op uw pc als er 
een printprobleem is.

Waar voor uw geld
Het is simpel: de Phaser 5550-laserprinter 
biedt meer waar voor uw geld dan enige 
andere printer in zijn klasse en de blijvend 
lage operationele kosten zijn gunstig voor 
het bedrijfsresultaat.

• Onze concurrerende total cost of
ownership. Deze is te danken aan de 
betaalbare aanschafprijs en de lage kosten 
per pagina van de printer.

• Duurzame verbruiksmaterialen. 
Hogere uptime en afzonderlijk drum- en 
tonercartridge zorgen voor optimaal 
gebruik van beide onderdelen. 

• Reken op consistente, probleemloze 
prestaties. Dit is een printer waarbij 
gemiddeld slechts eenmaal per 500.000 
afdrukken een storing optreedt.

• Waardevol over de hele linie. Met de 
uitgebreide tools voor printerbeheer, 
maximaal 1 GB geheugen, Adobe®

PostScript® 3™ en nog veel meer.

• Verbruiksanalysesoftware en Job 
Accounting-functie. Hiermee kunt u 
verbruiksgegevens verzamelen, ordenen 
en analyseren voor een striktere 
kostenbeheersing.

• Standaard één jaar garantie. Zorgt ervoor 
dat we onze belofte van uitstekende 
betrouwbaarheid en hoge prestaties 
waarmaken.

Phaser® 5550 laserprinter
Meer printen, sneller printen. De Xerox Phaser 5550 is een productieve en
betrouwbare laserprinter die veel voor zijn geld biedt, een serieuze optie voor 
elk kantoor met een hoog printvolume en grote diversiteit.

Phaser® 5550: 
overzicht
• Printen tot 50 ppm
• Echte 1200 x 1200 dpi
• Krachtige 500-MHz processor
• Krachtige duty cycle van 

300.000 pagina’s/maand
• 256 MB geheugen, uitbreidbaar 

tot 1 GB
• Eerste pagina verschijnt binnen

6,5 seconden

5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT: 
640 x 525 x 778 mm

50
ppm

Phaser 5550 DT 
met invoerladen voor 1.000 vel

Printen

A3

ppm50
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Eenvoudiger het gebruik bijhouden

De CentreWare IS interne webserver biedt 
handige accounting functies voor budgetbeheer,
waarmee u het gebruik van de machine snel en 
gemakkelijk kunt bijhouden en de behoefte aan 
verbruiksmaterialen vooruit kunt plannen.

Papierinvoer

1 Lade 1 (multifunctionele lade) voor
100 vel voor printopdrachten op 
speciale media

2 Module voor automatisch dubbelzijdig 
printen (standaard op de DN/DT/DX-
configuraties)

3 Twee laden voor 500 vel (instelbaar tot
297 x 432 mm)

4 Invoermodule voor 1.000 vel
bestaande uit twee extra A3-laden
(standaard op de DT/DX-configuraties)

5 Optionele invoermodule voor 2.000 vel
(A4) (alleen mogelijk als invoermodule 
voor 1.000 vel is geïnstalleerd)*

6 Optionele enveloppenlade (niet 
afgebeeld)

Aansluitingen

7 10/100/1000 Ethernet-aansluiting 
(standaard op de N/DN/DT/DX-
configuraties) 

8 Optionele productiviteitskit (met 
harde schijf van 40 GB) biedt meer
printfuncties*

9 Optionele draadloze netwerkadapter

Papieruitvoer

10  uitvoerlade voor 500 vel met de bedrukte kant naar
onderen

11  Optionele finisher voor nieten/perforeren van 3.500 vel 
(tevens stacker voor 3.500 vel verkrijgbaar)*

Uitgebreide mogelijkheden 
voor het verwerken en 
afwerken van papier
Meerdere in- en uitvoeropties 
voor grote printvolumes. Print op 
het breedste scala aan media: van 
briefkaarten tot A3, van 60 tot 
215 g/m2, enveloppen, etiketten,
stevig papier en transparanten.

Phaser® 5550 printerconfi guraties Opties

Phaser 5550B

• Drie laden, totale
capaciteit 1.100 vel

• Aansluitingen: USB en
parallel

Phaser 5550N

Model 5550B plus:
• 10/100/1000 

Ethernet

Phaser 5550DN

Model 5550B plus:
• 10/100/1000 Ethernet 
• Automatisch 

dubbelzijdig printen

Phaser 5550DT

Model 5550B plus:
• 10/100/1000 Ethernet 
• Automatisch 

dubbelzijdig printen
• Invoermodule voor 

1.000 vel (totale
capaciteit 2.100 vel)

Phaser 5550DX

Model 5550B plus:
• 10/100/1000 Ethernet
• Automatisch dubbelzijdig

printen
• Invoermodule voor 1.000 vel
• Productiviteitskit (met harde 

schijf van 40 GB)
• Invoermodule voor 2.000 vel

(totale capaciteit 4.100 vel)
• Finisher voor 3.500 vel

• Lade voor enveloppen
• Productivity Kit
• 1.000 en 2.000 vel 

laden
• Stacker voor 3.500 vel
• 3.500 vel Finisher met 

nieten/perforeren
• Draadloze 

netwerkadapter

* Standaard op de DX



1 Gemiddelde standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Dit varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.
2 Aantal pagina’s bij benadering. Het afgegeven rendement is gebaseerd op een gemiddelde opdrachtgrootte van 3 pagina’s A4. Het rendement varieert afhankelijk van opdrachtgrootte, mediaformaat en 

printrichting.
3 Niet beschikbaar op de 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, the Sphere Connectivity, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART® en PrintingScout® zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. ENERGY 
STAR® is een in de VS gedeponeerd handelsmerk. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energiebesparing (5550DN/DT). 
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De productinformatie en/of technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 2/09      55ABR-01DD

Bel vandaag nog voor meer
informatie of ga naar 
www.xerox.com/office

Phaser® 5550

5550B 5550N 5550DN 5550DT 5550DX

Snelheid Tot 50 ppm (A4) Tot 50 ppm enkelzijdig, 50 apm dubbelzijdig (A4)

Duty cycle Maximaal 300.000 pagina’s per maand

Mediadoorvoer
Papierinvoer Standaard

Lade 1 (multifunctioneel): 100 vel, afwijkende formaten van 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm

Lade 2: 500 vel, afwijkende formaten van 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm

Lade 3: 500 vel, afwijkende formaten van 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm

 Optioneel Lade 4-5: invoermodule voor 1.000 vel, afwijkende formaten van 140 x 182 mm tot 297 
x 432 mm

Standaard

Lade 6: invoermodule voor 2.000 vel, formaat: A4 Standaard

Enveloppenlade: afwijkende formaten van 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm

Papieruitvoer Standaard

 Optioneel

500 vel

Stacker: stacker voor 3.000 vel met toplade voor 500 vel N.v.t.

Finisher: stacker voor 3.000 vel met toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/4-gaats per-
foreren

Standaard

Automatisch dubbelzijdig printen Optioneel Standaard

Printen 
Eerste pagina klaar Binnen slechts 6,5 seconden

Resolutie (max.) Echte 1200 x 1200 dpi

Processor 500 MHz

Geheugen (std./max.) 256 MB / 1 GB

Aansluitingen Parallel, USB 2.0 10/100/1000 Base-T Ethernet, parallel, USB 2.0

Printertalen Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emulatie, Direct PDF (met 512 MB geheugen en optionele harde schijf)

Printfuncties Standaard Slimme laden, boekjes printen, van rand tot rand printen, negatieve afbeelding, spiegelbeeld, schalen, watermerken, automatisch aanpassen, afwijken-
de papierformaten, omslagen, scheidingsvellen, sorteren in het geheugen, N-op-1 (meerdere pagina’s op één vel), melding bij opdrachtvoltooiing

N.v.t Printen op afstand, Job Accounting

 Optioneel Productiviteitskit (incl. 40-GB harde schijf) voor beveiligde/persoonlijke/opgeslagen afdruk, proefafdruk, sorteren op de 
harde schijf, Print With, PDF-direct printen, extra fonts/formulieren opslaan Standaard

Garantie Eén jaar onsite garantie*

* Bij producten gekocht met een PagePack contract is dit niet van toepassing. Raadpleeg uw PagePack contract voor meer informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer*
CentreWare® IS Embedded Web Server,
CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, 
Xerox Usage Analysis Tool, MaiLinx-meldingen 
per e-mail, PrintingScout®-waarschuwingen,
PhaserSMART®

(* niet beschikbaar op model 5550B)

Printerdrivers 
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®

X versie 10.3 of hoger, Novell Netware® 5.x/6.5 
(alleen NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, 
SUSE 10.0,
Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM
AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up®-
printerdrivers met Windows 2000 of hoger
Ondersteunde fonts 
139 PostScript®-fonts, 83 PCL®-fonts
Mediadoorvoer
Laden 1, 3–6: 60–215 g/m2

Dubbelzijdige uitvoer: 60–163 g/m2

Lade 2: 60–105 g/m2

Soorten media: normaal papier, enveloppen,
etiketten, transparanten, stevig papier

Omgevingscondities
Temperatuur: 5 tot 32 °C 
Luchtvochtigheid: 15% tot 85% 
Geluidsdruk: printen: 54 dB(A),
stand-by: 22 dB(A) 
Geluidsvermogen: printen: 7,19 B, 
stand-by: 5,0 B
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand):
slechts 37 seconden
Eerste pagina klaar vanuit 
energiespaarstand: 45 seconden
Elektrische gegevens
Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: printen: 900 W,
stand-by: 105 W, spaarstand: 11 W
5550DN/DT: voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (b x d x h)
5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm 
Gewicht: 44.1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm 
Gewicht: 64 kg

Normen
Voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1e 
editie, FDA/CDRH – klasse 1 laserproduct, FCC 
deel 15, klasse A, Canada ICES-003, klasse A, 
CE-keurmerk, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/
EC, EN 60950-1, 1e editie, EN 60825-1 – klasse 
1 laserproduct, EMC-richtlijn 2004/108/EC, 
EN 55022, klasse A, EN 55024, RoHS-richtlijn 
2002/95/EC, AEEA-richtlijn 2002/96/EC
Inhoud van de verpakking
• Phaser 5550 printer
• Tonercartridge (printcapaciteit 35.000 

pagina’s)
• Drumcartridge (printcapaciteit 60.000 

pagina’s)
• World kit (bevat cd met software en

documentatie, registratiekaart en 
garantieboekje)

• Netsnoer
Recycleprogramma voor 
verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen voor de Phaser 5550 maken 
deel uit van het Xerox Green World Alliance 
Supplies Recycling Programma. 

Verbruiksmaterialen
Tonercartridge: 35.000 pagina’s1 106R01294
Drumcartridge: 60.000 pagina’s1 113R00670
Nietjespakket (15.000) 008R12941
Andere te vervangen onderdelen
Onderhoudskit, 220 V:
300.000 pagina’s2 109R00732
Opties
Productiviteitskit 
(inclusief 40-GB harde schijf) 097S03878
Upgrade-kit 5550B naar N 097S03879
Duplexmodule 097S03220
Invoermodule voor 1.000 vel 097S03716
Invoermodule voor 2.000 vel 097S03717
Stacker met opdrachtscheiding 
voor 3.500 vel  097S03719
Finisher voor 3.500 vel 097S03720
Enveloppenlade  097S03286
256 MB Phaser-geheugen 097S03743
512 MB Phaser-geheugen 097S03635
32 MB flashgeheugen 097S03880
Draadloze netwerkadapter3: 097S03741


