
Drukarka kolorowa  
Xerox® Phaser® 7100
Rewelacyjne kolory  
i duży format – teraz  
z drukarki na biurku.
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Jakość druku, na której  
można polegać
Drukarka kolorowa Phaser 7100 
charakteryzuje się wyjątkową jakością 
druku dokumentów wykorzystywanych do 
komunikacji w biznesie – w tym także na 
nośnikach o większych formatach.

•  Wyróżniające się rezultaty. Rzeczywista 
rozdzielczość 1200 x 1200 dpi sprawia, 
że wydruki zawsze są nadzwyczaj ostre i 
przejrzyste. Pozwala to uzyskać wyjątkowo 
cienkie linie i wyraźne czcionki, które są 
czytelne nawet w małym rozmiarze.

•  Pewna precyzja. Pełna zgodność ze 
standardem Adobe® PostScript® 3™ sprawia, 
że bogate w treści dokumenty są drukowane 
szybko i pewnie, natomiast dzięki technologii 
korekcji kolorów Xerox barwy są drukowane 
w sposób precyzyjny oraz jednorodny.

•  Nadzwyczajny toner. Toner EA utrwala się 
przy dużo niższej temperaturze, co pozwala 
obniżyć całkowite zużycie energii na etapie 
produkcji i użytkowania nawet o 20% oraz 
emisję CO2 niemal o 35% w porównaniu 
do toneru konwencjonalnego. Poza tym 
nie zawiera oleju, przez co pozwala tworzyć 
wspaniałe, błyszczące wydruki nawet na 
zwykłym papierze.

Elastyczna produktywność 
Nie ma znaczenia, czy dokumenty są kolorowe, 
czy czarno-białe, w formacie A4, czy większym 
– drukarka kolorowa Phaser 7100 ma cechy i 
funkcje niezbędne do realizacji szerokiej gamy 
wydruków biurowych. 

•   Szybkie drukowanie. Prace drukowania 
są gotowe niemal natychmiast dzięki dużej 
prędkości druku w kolorze i czerni (do  
30 str./min w przypadku dokumentów  
rozmiaru A4). 

•  Praca w sieci umożliwiająca 
udostępnianie. Drukarka Phaser 7100 
może zostać podłączona do standardowej 
sieci Ethernet lub sieci Wi-Fi, o ile ta jest 
dostępna, dzięki czemu można ją umieścić 
w najodpowiedniejszym miejscu niezależnie 
od rozkładu gniazd sieciowych w biurze. 

•  Większa odpowiedzialność i mniejsze 
koszty. Funkcje zliczania mogą zostać 
użyte do monitorowania i analizowania 
drukowania w kolorze i czerni. Pozwala 
to dokładnie sprawdzać ilość wydruków 
wykonanych przez poszczególne osoby  
i działy.

•   Spokój ducha. Pełna dwuletnia gwarancja 
na miejscu sprawia, że drukarka jest zawsze 

gotowa do pracy. 

Prostota w biurze
Niezależnie od tego, czy drukarka kolorowa 
Phaser 7100 jest umieszczona na biurku, czy 
ustawiona na podłodze, można korzystać 
z nadzwyczajnych możliwości w zakresie 
zarządzania nią oraz innowacyjnych funkcji, 
które sprawiają, że obsługa tego urządzenia 
jest niezwykle prosta.

•   Kompaktowa i przemyślana. Rozmiar 
i wydajność drukarki są odpowiednie do 
potrzeb grupy roboczej. Jest dostępna jako 
niska drukarka biurkowa, a po dodaniu 
trzech opcjonalnych tac mieszczących 
po 550 arkuszy – dzięki którym łączna 
pojemność papieru sięga 2050 kartek – staje 
się wysoce produktywnym urządzeniem 
stojącym na podłodze.

•   Zarządzanie drukarką bez wysiłku. 
Nasz wbudowany serwer internetowy 
CentreWare® pomaga w oszczędzaniu 
cennego czasu. Można klonować 
konfiguracje i stosować instalacje 
automatyczne, a także oglądać stan pracy 
i rozwiązywać problemy bezpośrednio za 
pomocą przeglądarki internetowej.

•   Komunikacja dwukierunkowa. Informacje 
na bieżąco o stanie pracy drukowania 
i poziomie tonerów przedstawiane na 
panelu przednim, ekranie komputera i 
dostępne w sieci Web. Alerty natychmiast 
powiadamiają o problemach z drukowaniem 
oraz sposobach ich naprawiania, 
dzięki czemu użytkownicy mają więcej 
czasu, by skupić się na pracy.

Drukarka kolorowa Phaser® 7100
Oczekiwane rezultaty. Znana jakość druku Xerox teraz dostępna z 
biurkowej drukarki kolorowej, która zapewnia dokumentom biurowym 
rewelacyjny wygląd. Drukarka kolorowa Phaser 7100 w sposób 
wyśmienity tworzy wyjątkowo szczegółowe i wyraźne wydruki na 
szerokim wachlarzu nośników – w tym papierze o większych formatach 
– dzięki czemu każda ważna praca wywiera wyjątkowe wrażenie. 

Najważniejsze dane dotyczące 
modelu Phaser® 7100
•  Drukowanie do 30 str./min w kolorze i w czerni
•  Faktyczna rozdzielczość drukowania 1200 x 

1200 dpi
•  Pełna zgodność ze standardem Adobe® 

PostScript® 3™
•  Czas drukowania pierwszej strony to zaledwie 

9 sekund w czerni i 11 sekund w kolorze
•  Opcjonalna łączność Wi-Fi
•  Opcjonalnie automatyczne drukowanie 

dwustronne
•  Standardowa pojemność 400 arkuszy papieru 

(rozszerzana do 2050 arkuszy) 

Szer. x głęb. x wys.:
499,5 x 538 x 406 mm
Waga: 44 kg

Druk

297 x 432 mm

str./min30
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1
Taca wyjściowa na 250 arkuszy.

2
Opcjonalny zestaw produktywności zawiera 
dodatkową pamięć na czcionki, umożliwia korzystanie 
z funkcji zliczania sieciowego, zwiększa bezpieczeństwo 
dzięki funkcji szyfrowania i nadpisywania zawartości 
dysku twardego.

3
Taca boczna na 150 arkuszy obsługuje szeroką gamę 
nośników o niestandardowym rozmiarze aż do A3, a 
także wstęgi 210 x 900 mm i 297 x 1200 mm.

4
Taca 1 na 250 arkuszy z funkcją automatycznego 
wykrywania rozmiaru papieru obsługuje papier w 
formacie do 297 x 432 mm

5
Maksymalnie trzy dodatkowe podajniki mieszczące 
po 550 arkuszy z funkcją automatycznego 
wykrywania rozmiaru papieru obsługują formaty do 
297 x 432 mm. Za ich pomocą można zwiększyć 
pojemność papieru do 2050 arkuszy. 

6
Opcjonalny stojak z szufladą mieści zestaw 
zapasowych kaset z tonerem.

Wszechstronne bezpieczeństwo
•  Łatwe zarządzanie. Wydajne narzędzia zapewniają kontrolę nad tym, 

kto i kiedy drukuje w kolorze.

•  Dane prywatne są bezpieczne. Funkcja Zabezpieczone drukowanie 
przetrzymuje pracę w kolejce aż do wprowadzenia kodu PIN na panelu 
drukarki, natomiast funkcja nadpisywania zawartości dysku twardego 
działa jak "niszczarka danych" po każdej pracy lub na żądanie.

•  Urządzenie doskonale pracujące w sieci. Wbudowana obsługa 
najnowszych protokołów zabezpieczeń, m.in. IPv6, 802.1X i HTTPS (SSL).

Wyposażenie opcjonalne
•  Zestaw produktywności (z dyskiem 

twardym o pojemności 40GB)

•  Podajnik na 550 arkuszy

•  Automatyczne drukowanie dwustronne

•  Stojak z szufladą

•  Karta sieci bezprzewodowej

•  Moduł dodatkowej pamięci 1 GB
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Prędkość

Phaser 7100N Phaser 7100DN

Do 30 str./min w kolorze / 30 str./min w czerni

Wydajność w cyklu 
roboczym Do 52 000 stron miesięcznie1

Obsługa papieru 
Podawanie papieru Standardowe Taca boczna: 150 arkuszy: niestandardowe rozmiary: 75 x 98 mm do A3, 210 x 900 mm i wstęgi 297 x 1200 mm

Taca 1: 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm 

Opcjonalnie Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm

Taca 3: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm

Taca 4: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm

Wyjście papieru Standardowo 250 arkuszy

Automatyczne drukowanie 
dwustronne

Opcjonalnie Standardowe

Druk 
Czas wydruku pierwszej strony Zaledwie 11 s w kolorze / 9 s w czerni

Rozdzielczość (maks.) Do 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bitów

Procesor 667 MHz

Pamięć (standard / maks.) 1 GB / 2 GB

Łączność Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0, opcjonalnie zewnętrzna komunikacja bezprzewodowa

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

Funkcje druku Standardowe Ustawienia sterownika Earth Smart, układanie, sterownik dwukierunkowy, inteligentny druk dwustronny, układ/znak wodny

Opcjonalnie Zestaw produktywności (z dyskiem twardym 40 GB): Dodatkowe miejsce na czcionki, funkcja zliczania sieciowego, szyfrowanie dysku twardego z 
kluczem 128-bitowym, nadpisywanie zawartości dysku twardego oraz zwiększona pojemność pamięci na funkcje drukowania zabezpieczonego i certyfikaty 
zabezpieczeń

Bezpieczeństwo IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, bezpieczny protokół HTTPS (SSL), zgodność z protokołem IPv6, SNMPv3, filtrowanie IP, drukowanie zabezpieczone,  
wyjmowany dysk twardy, nadpisywanie zawartości dysku twardego, kontrola portów

Zliczanie Standardowe zliczanie Xerox® (wymaga zestawu produktywności)

Gwarancja Dwuletnia gwarancja u klienta
1 Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiaganie takiego wyniku nie jest zalecane.

Zarządzanie urządzeniami
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alarmy 
e-mail, zliczanie prac, interfejs WebJet Admin, Apple® Bonjour, 
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® 

Sterowniki drukarki 
System Windows® XP i nowsze, system OS® X w wersji 10.5 
lub nowszej, różne dystrybucje systemu Linux® i Unix, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa czcionek 
Czcionki PostScript®: 136; czcionki PCL®: 82

Obsługa nośników
Taca boczna: 60–216 g/m2; Tace 2-5: 60–216 g/m2; 
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, o dużej gramaturze, 
karton, karto o dużej gramaturze, błyszczący, błyszczący 
karton, etykiety, koperty, dziurkowany, firmowy, z nadrukiem, 
niestandardowy 1–5

Warunki pracy
Temperatura: Przechowywanie: 0° do 35°C; Praca: 5° do 32°C; 
Wilgotność: Praca: 15% do 85%; Przechowywanie: 15% do 
80%; Ciśnienie akustyczne: Drukowanie: mniej niż 54 dB(A); 
Gotowość: mniej niż 25 dB(A); Poziom głośności: Drukowanie: 
mniej niż 7,0 B(A); Gotowość: mniej niż 4,3 B(A); Czas 
nagrzewania (z trybu uśpienia): Mniej niż 5 sekund

Parametry elektryczne
220–240 V prądu przemiennego +10%, 50/60 Hz + 3%, 
4,7 A lub mniej; Zużycie energii: śred. podczas pracy: mniej niż 
600 W; Gotowość: mniej niż 75 W; Oszczędzanie energii: mniej 
niż 55 W; Uśpienie: mniej niż 0,9 W; zgodność z programem 
ENERGY STAR®

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
499,5 x 538 x 406 mm; Waga: 44 kg

Atesty
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2; EN 60950-1, 
wydanie 2; FCC część 15, klasa A; znacznik CE dotyczący 
następujących przepisów: dyrektywa niskonapięciowa 
(2006/95/WE), dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej 
(2004/108/WE), zgodność z programem ENERGY STAR®

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o standardowej pojemności:
Niebieskozielony: 4500 stron1 106R02606
Purpurowy: 4500 stron1 106R02607
Żółty: 4500 stron1 106R02608
Kaseta z tonerem o dużej pojemności (dwupak):
Czarny: 10 000 stron1 106R02612
Niebieskozielony: 9000 stron1 106R02609
Purpurowy: 9000 stron1 106R02610
Żółty: 9000 stron1 106R02611

Elementy do rutynowej konserwacji
Bęben obrazowy – CMY: 24 000 stron2 108R01148
Bęben obrazowy – czarny: 24 000 stron2 108R01151
Kaseta na zużyty toner: 24 000 stron2 106R02624

Wyposażenie opcjonalne
Podajnik na 550 arkuszy 097S04485
Moduł automatycznego drukowania  
dwustronnego 097S04486
Podstawa z szufladą 097S04245
Moduł pamięci 1 GB 097S04488
Zestaw produktywności z dyskiem twardym  
40 GB 097S04487
Karta sieci bezprzewodowej 097S03741

1  Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność 
zgodna z normą ISO/IEC 19798. Rezultaty będą różne, w zależności 
od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

2  Przybliżona liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki 
w 4 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od długości pracy, 
formatu nośników i orientacji.

Phaser® 7100
Drukarka kolorowa


