Phaser™ 7760

kolorowa drukarka laserowa

każdego
Wybór

grafika

Phaser 7760
™

Kolorowa drukarka laserowa A3

Jeśli zależy Ci na dokładnym odwzorowaniu kolorów
i wydrukowanie dokładnie tego co utworzysz w komputerze Phaser
7760 będzie idealnym wyborem. Dokumenty kolorowe drukuje
w niesamowitej jakości i szybkości.

Kolor wysokiej jakości, na
którym możesz polegać
Zawsze otrzymujesz kolor, którego
potrzebujesz. Drukarka ta zawiera technologie
i oprogramowanie pozwalające na kontrolę
koloru wyjściowego, aby wynik zawsze
był zgodny z oczekiwaniem. Otrzymujesz
perfekcyjne odwzorowanie kolorów, ostre
obrazy i wyraźny tekst, od pierwszej do ostatniej
strony.
• Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi do lepszego
drukowania szczegółów i tekstu.
• Tryb fotografii 600 x 600 x 4 dpi dla uzyskania
gładkich przejść kolorów.
• Błyszczące, żywe kolory oraz bogata i głęboka
czerń.

Phaser 7760DN

Niepokonana wydajność
Kiedy zależy ci na drukowaniu ważnych
projektów na czas, potrzebujesz zarówno
jakości, jak i szybkości. Drukarka Phaser 7760
jest zaprojektowana z myślą o drukowaniu
dużej ilości materiałów i zapewnia imponujące
prędkości drukowania, wydajne przetwarzanie
i inne funkcje oszczędzające czas. Otrzymujesz
jakość wtedy gdy tylko jej potrzebujesz.
• Prędkości drukowania do 35 stron na minutę
w kolorze i 45 stron na minutę w czerni.
• Procesor 800 MHz Power PC z łatwością
obsługuje zaawansowane, bogate w różne
warstwy grafiki pliki.
• Druk pierwszej kolorowej strony otrzymasz
w ciągu dziewięciu sekund.
• Maksymalnie 1 GB pamięci ogranicza kolejki
w drukowaniu i usprawnia pracę.
• Obsługa niestandardowych rozmiarów stron,
drukowanie broszur i plakatów. Doskonały
wydruk na szerokim wachlarzu materiałów
eksploatacyjnych i na papierach o wysokiej
gramaturze.

• Wyraźny czarny tekst na kolorowych tłach
i kolorowy tekst na czarnych tłach.
• Korekta kolorów TekColor pozwala symulować
kolory twojego monitora, prasy drukującej lub
innego urządzenia. Kolory mogą być zarządzane
automatycznie i ręcznie w wypadku grafik,
separacji prasowych, grafik czarno-białych
i kolorów punktowych poprzez wiodący na rynku
interfejs sterownika.
Wbudowane narzędzia
kalibracji pozwalają
uzyskać efekt końcowy na
jakim ci zależało.

• Zarządzanie kolorami i oprogramowanie kalibracji
PhaserMatch 4.0 dodaje kolejny poziom kontroli
nad kolorem i pomaga zachować precyzyjne
barwy.
• Niesamowicie spójny efekt końcowy w czasie
całego zadania drukowania.

Zaawansowane narzędzia kolorów pozwalają
dostosować efekt końcowy do wymagań.

Phaser™ 7760

Zaawansowane wykańczanie
i obsługa papieru
• Opcjonalne urządzenia wykańczające wykonują za ciebie
żmudną i długotrwałą pracę sortowania, zaginania i zszywania.

Opcje wykończeniowe
Duży, sześcioliniowy panel sterowania zapewnia szybki dostęp do
wszystkich funkcji drukowania i oferuje pomoc, jeśli jest potrzebna.

Sortowanie (Offset pracy)
Oszczędza cenny czas

Ustaw, zarządzaj i drukuj
z łatwością

Zszywanie
Regulowane miejsca zszywania
zwiększają użyteczność

Twoje biuro lub wydział graficzny potrzebuje
niezawodnej drukarki, która jest łatwa
w obsłudze, wymaga minimalnej obsługi i nie
obniży twojej wydajności. Prosta instalacja
i łatwe w użyciu funkcje drukarki Phaser 7760
pozwalają oszczędzać czas, dzięki czemu
możesz skupić się na swojej pracy, a nie na
drukarce.

Dziurkowanie
Dostępne opcje uwzględniają
światowe standardy

Składanie
Drukowane broszury są składane
i gotowe do dystrybucji

• Prosty i zautomatyzowany sterownik umożliwia
drukowanie w ciągu kilku minut.

Broszura
Redukcja kosztów i eliminacja
opóźnień dzięki możliwości
zszywania grzbietowego

• Drukarka łatwo zmieści się w twoim biurze możesz postawić ją na biurku koło swojego
komputera, lub na ziemi, aby wykonywała
całą ciężką pracę dzięki dużej pojemności tac
papieru. Obie formy wymagają jedynie dostępu
z przodu i z boku.

• Po co tracić czas na przeładowywanie papieru lub
przełączanie materiałów w zasobnikach? Dodaj podajnik o
dużej pojemności na 1 500 lub 2 500 arkuszy.

• Ostrzeżenia PrintingScout® i czujniki rozmiaru
materiałów dają ci pewność, że twoje zadanie
drukowania będzie wykonane poprawnie.
• Zdalne narzędzie diagnostyczne PhaserSMART®
sugeruje rozwiązania ewentualnych problemów
i oferuje pomoc, aby oszczędzić twój czas.
• Wbudowany serwer sieci web usług
internetowych CentreWare® udostępnia
zarządzanie, konfigurację i rozwiązywanie
problemów twojej drukarki z dowolnego miejsca
w sieci przy użyciu przeglądarki internetowej.
• Zasobniki inteligentne wyświetlają stan papieru
na ekranie twojego komputera - pokazując
dostępne typy materiałów i rozmiary - oraz
wybierają odpowiedni zasobnik.
• Funkcja inteligentnego druku obustronnego
automatycznie wykrywa zadania drukowania
jednostronicowego i pomija moduł dupleksowy.

Phaser 7760GX
z profesjonalnym
urządzeniem
wykańczającym

www.xerox.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj
się z lokalnym przedstawicielem firmy
Xerox lub odwiedź naszą witrynę
internetową www.xerox.pl

KONFIGURACJE

7760DN

Szybkość
Cykl roboczy
Obsługa papieru
Wejście papieru

7760GX
Kolor do 35 stron na minutę / czarno - biały do 45 stron na minutę
Do 150 000 stron/miesiąc
Taca 1: do 150 arkuszy
Taca 2: do 500 arkuszy
Podajnik o dużej pojemności
na 1 500 arkuszy
W sumie 2 150 arkuszy

Taca 1: do 150 arkuszy
Taca 2: do 500 arkuszy
W sumie 650 arkuszy

Opcje wykończeniowe

7760DX

Taca 1: do 150 arkuszy
Taca 2: do 500 arkuszy
Podajnik o dużej pojemności
na 2 500 arkuszy
W sumie 3 150 arkuszy

Zaawansowane urządzenie wykańczające: wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, potrójne dziurkowanie, do 3 500 arkuszy
Profesjonalne urządzenie wykańczające: wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, potrójne dziurkowanie, broszury zszywane
grzbietowo, składanie, do 2 000 arkuszy
Automatyczne drukowanie
W standardzie
obustronne
Drukowanie
Czas drukowania pierwszej
strony
Rozdzielczość
maksymalna
Procesor
Obsługa języków
Łączność
Pamięć (standardowa/
maksymalna)
Dysk twardy

Kolor około 9 sekund / czarno - biały około 6 sekund
do 1200 x 1200 dpi
800 MHz
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, Adobe PDF-Direct
10/100/1000BaseTX Ethernet , USB 2.0

Rozliczanie

512 MB / 1 GB
Standardowy wewnętrzny dysk twardy 40 GB
Niestandardowe formaty stron, Drukowanie broszur, Drukowanie plakatów, Zasobniki inteligentne, Drukowanie próbki,
Drukowanie poufne, Drukowanie opóźnione, Druk osobisty, Druk osobisty opóźniony, Druk bezpośredni do PDF, Rozszerzone
przechowywanie czcionek, Sortowanie prac, PrintingScout®, PhaserSMART®, Intelligent Ready
Zarządzanie kolorami PhaserCal® i PhaserMatch® 4.0
Kalibracja kolorów PhaserCall®
Rozliczanie zadań, Narzędzie do analizy użytkowania

Gwarancja

2 lata z naprawą w miejscu instalacji

Funkcje drukowania

www.xerox.pl

Możliwości czcionek: 137 rezydentnych czcionek
PostScript i 81 PCL
Sterowniki drukarki: Windows 2000/XP 32 i 64 bit
OS, MacOS 9.x/X, wersja 10.2 lub nowsza, Novell
NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS4.x,
Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+,
SGI, SCO), sterowniki drukowania Xerox Walk-up
z Windows 2000 lub nowszym
Języki True Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL5c
z automatycznym wykrywaniem i przełączaniem.

Funkcje specjalne

PrintingScout* Natychmiastowo wyświetla
podręczną pomoc, jeżeli w trakcie zadania
drukowania należy zachować szczególną uwagę.
PhaserSMART zapewnia pomoc opartą na sieci
Internet.
Automatyczna instalacja umożliwia wydruk sieciowy
w ciągu kilku sekund.
Narzędzia zwiększające wydajność dla
użytkownika: Druk bezpieczny, Drukowanie próbki,
Drukowanie opóźnione, Drukowanie osobiste,
Druk z, Drukowanie broszur, Skalowanie, Znaki
wodne, Sortowanie, Strony oddzielające, N stron na
arkusz, Czarny przebieg, Inteligentne drukowanie
obustronne, Intelligent Ready, Druk zdalny,
Konfigurowalne zachowanie Tacy 1, Przetwarzanie
potokowe zadań, Rozszerzone przechowywanie
czcionek.
Narzędzia zwiększające wydajność dla
menedżera IT: Wbudowany serwer internetowy
CentreWare IS, Alerty Email MaiLinX, Otoczenie
sieciowe drukarki, Oprogramowanie do zarządzania
drukowaniem CentreWare, Rozliczanie zadań,
Analiza użytkowania.

Obsługa papieru
Taca 1: w standardzie pojemność 150 arkuszy.
75-255 g/m2, Rozmiary niestandardowe od
100-320** mm szerokości i 140-1200 mm długości
Koperty: #10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5.
**Szerokość 320 mm jest ograniczona w długości, wydajność
drukowania rozmiarów plakatowych jest zależna od długości i wagi
materiału eksploatacyjnego.

Taca 2:w standardzie pojemność 500 arkuszy.
75-220 g/m2, Rozmiary niestandardowe od
140 x 182 mm do 297 x 432 mm
Taca 3: w standardzie dla GX i DX: pojemność
500 arkuszy. 75-220 g/m2, Do wyboru rozmiary
standardowe aż do A3/297 x 420 mm
Taca 4, 5: w standardzie dla GX:pojemność
1 000 arkuszy. 75-220 g/m2, Do wyboru rozmiary
standardowe aż do A3/297 x 420 mm
Taca 4, 5: w standardzie dla DX: pojemność
2 000 arkuszy. 75–220 g/m2, A4/210 x 297 mm
i B5/182 x 257 mm
Wszystkie pojemności w oparciu o Xerox 75 g/m2

Automatyczne drukowanie obustronne:
75–169 g/m2
Wykańczanie: Zszywki na materiałach do 80 g/m2,
Zagięcia i zszywki na 10 broszurach po 10 arkuszy

Kontrola kolorów
Standardy kolorów PANTONE® - zatwierdzone
symulacje jednolitych kolorów , Kolor
Adobe PostScript niezależny od urządzenia,
Międzynarodowe standardy kolorów CIE, oraz
wsparcie dla systemów zarządzania kolorami ICC,
ICM i Apple ColorSync

Display, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP,
Japan Colour, ISOCoated, ISO Uncoated, Czerń
i biel, Brak, oraz własne ustawienia kolorów. Również
do 10 własnych korekt TekColor w oparciu o profile
urządzenia (z PhaserMatch 4.0).
PhaserMatch 4.0 - zarządzanie kolorami dla
niestandardowych profilów Standard GX i DX,
Opcja DN.

Wymiary

Urządzenia rozpakowane: 7760DN: szerokość
644 mm, wysokość: 493 mm, głębokość: 724 mm,
waga: 92 kg.; 7760GX: szerokość 644 mm,
wysokość: 857 mm, głębokość: 724 mm, waga:
122 kg.; 7760DX: szerokość 644 mm, wysokość:
857 mm, głębokość: 724 mm, waga: 132 kg,
Urządzenie wykańczające: szerokość 644 mm,
wysokość: 991 mm, głębokość: 889 mm, waga:
Zaawansowane: 83 kg, Profesjonalne: 115 kg
Warunki środowiskowe Temperatura:
Magazynowanie: -20° do 48°C; w czasie pracy
10° do 32°C; względna wilgotność: Magazynowanie:
30% do 85%, w czasie pracy: 10% do 85%. Poziom
hałasu: 33 dBA w stanie oczekiwania, 51 dBA
w czasie pracy.
Elektryczność 220V, 50/60Hz model: Pobór mocy:
Drukowanie: 764 Wat, Stan oczekiwania: 135 Wat,
Oszczędzanie energii: 14 W, drukarka z certyfikatem
ENERGY STAR®
Przepisy prawne FCC Part 15, Subpart A, UL listed
to UL 1950, CSA certified to CSA-C35.4 No. 950,
znak CE zgodnie z dyrektywami 73/23 EEC and
89/336/EEC CDRH, EN 55035.

Materiały eksploatacyjne
Tonery*
Czarny (32 000 stron)
Cyjan (25 000 stron)
Madżenta (25 000 stron)
Żółty (25 000 stron)
Paczka zszywek
Zszywki sortera (15 000)
Zszywki broszur (20 000)

106R01163
106R01160
106R01161
106R01162
008R12941
008R12925

*Wydajność przybliżona, w oparciu o 5% pokrycia strony
formatu A4.

Elementy rutynowej konserwacji
Zespół obrazowania
(do 35 000 stron)
Fuser (220 V)
(do 100 000 stron)
Pojemnik na odpadki
(do 27 000 stron)
Rolka transferowa
(do 100 000 stron)
Zespół czyszczący pasa

108R00713
115R00050
108R00575
108R00579
108R00580

Opcje i rozszerzenia
Pamięć 512 MB Phaser
Podajnik o dużej pojemności na
1 500 arkuszy (trzy uniwersalne
tace na 500 arkuszy)
Podajnik o dużej pojemności na
2 500 arkuszy (jedna uniwersalna
taca na 500 arkuszy, oraz dwie
tace A na 1 000 arkuszy)
Zaawansowane urządzenie
wykańczające* na 3 500 arkuszy,
sorter, zszywacz, dziurkowanie 2-4
Zaawansowane urządzenie
wykańczające* na 2 000 arkuszy,
sorter, zszywacz, dziurkowanie
2-4, urządzenie tworzące
broszury
Koszyk drukarki
PhaserMatch 4.0

097S03635
097S03628

097S03629
097S03632

097S03633
ZCARTC/A
097S03634

*Zalecana instalacja przez Xerox

OBSŁUGA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Skorzystaj w pełni z drukarki kolorowej
Phaser 7760 na naszym papierze Xerox
i materiałach specjalnych o różnych
rozmiarach i gramaturach. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o wszystkich
zalecanych materiałach eksploatacyjnych,
odwiedź stronę www.xerox.pl

Korekta kolorów Profile dynamicznej korekty
kolorów TekColor do wyboru z drukarki:
Automatyczny, sRGB Display, sRGB Vivid, LCD
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