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Imprimanta laser

Adevărata performanţă
a imprimării

Phaser®

5550 
imprimantă laser
alb-negru
A3



Productivitate optimă
Phaser 5550 — imprimanta laser A3 oferă
combinaţia perfectă de performanţă şi
calitate a imprimării.

•  Imprimarea de până la 50 ppm
— simplex şi duplex — face
faţă chiar şi celor mai solicitante
cerinţe.

 Rezoluţia de imprimare de 1200 x 1200 dpi 
şi tehnologia Xeroxexclusive EA-HG asigură o
calitate excepţională a imprimării, fără a
afecta în vreun fel performanţa imprimantei.
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Lucrările complexe sunt mult mai uşor de
realizat — datorită procesorului performant
de 500 MHz, chiar şi lucrările cu număr mare
de pagini, elemente grafice, imagini şi hărţi.

Cu un timp de imprimare a primei pagini de
6.5 secunde nu veţi mai aştepta nici măcar în
cele mai aglomerate reţele.

Media de imprimare de dimensiuni variabile 
şi funcţiile avansate de imprimare, precum
colaţionarea, crearea broşurilor, imprimarea
fără margine vin în întâmpinarea celor mai
complexe nevoi de imprimare. De asemenea,
puteţi adăuga un dispozitiv de finisare pentru
capsarea şi perforarea materialelor imprimate.

Funcţionare inteligentă
Imprimanta laser Phaser 5550 include funcţii
performante destinate să simplifice procedura
de instalare şi utilizarea zilnică. Componentele
rezistente sunt o garanţie incontestabilă a
fiabilităţii şi productivităţii acestui echipament.

Imprimă cu uşurinţă volume de până la
300.000 de pagini pe lună.

Xerox Installer instalează şi configurează
automat imprimanta pentru reţea, aceasta
devenind operabilă în doar câteva minute.

Confidenţialitatea datelor este garantată
de suportul integrat pentru 802.1x şi IPv6,
cele mai noi protocoale de securitate.

Imprimarea în reţea este mai uşor de
administrat ca niciodată. Funcţii
performante, precum serverul web intern
CentreWare IS permite utilizatorilor să
administreze echipamentul din faţa
computerului, iar Email Alerts notifică
administratorii în privinţa problemelor
obişnuite (spre exemplu niveluri reduse de
toner) înainte ca productivitatea să fie
afectată.

PhaserSMART® asigură acces 24/7 la Xerox
Knowledge Base şi soluţii rapide pentru
reluarea imediată a activităţilor. De 
asemenea, în caz de probleme de imprimare,
PrintingScout® transmite în timp real mesaje
direct la computerul dumneavoastră.

 

Valoare adăugată
Este simplu: dintre toate imprimantele din
clasa sa, Phaser 5550 se remarcă prin
costurile de operare extrem de reduse.

Preţul de cumpărare şi costul-per-pagină
redus asigură obţinerea unei eficienţe
inegalabile.

 

Consumabilele cu durată lungă de viaţă
măresc timpul de funcţionare, iar separarea
cilindrului de imprimare de cartuşul de toner
contribuie la utilizarea în condiţii optime a
fiecărei componente.

Profitaţi de performanţa remarcabilă a
unui echipament capabil să producă un
volum impresionant de 500.000 imprimări,
fără probleme.

Adăugaţi valoare cu setul de unelte pentru
managementul imprimantei, memoria de
1 GB, Adobe® PostScript® 3™, etc.

Usage Analysis Tool şi funcţia Job
Accounting permit adunarea, organizarea
şi analizarea datelor despre echipament
pentru un control mai strict al costurilor.

Garanţia standard este asigurată pe o
perioadă de un an şi reprezintă dovada
incontestabilă a performanţei şi fiabilităţii
acestui echipament.

Imprimanta laser Phaser® 5550 
Imprimaţi mai mult şi mai repede. Performantă şi fiabilă, imprimanta
Xerox Phaser 5550 este soluţia ideală pentru orice birou cu volum mare de
documente imprimate.

Phaser® 5550 Detalii
Viteză de imprimare de până
la 50 ppm

•

•
•
•

•

•

1200 x 1200 dpi
Procesor 500 MHz
Volum lunar maxim de 300,000 
pagini pe lună
Memorie de 256 MB, 
ce poate fi mărită la 1 GB
Imprimrarea primei pagini în doar
6.5 secunde

Dimensiuni
5550B, N, DN: 
640 x 525 x 498 mm

5550DT:
 640 x 525 x 778 mm

50 
ppm

Phaser 5550 DT 
cu dispozitivul de alimentare
de 1000 de coli

Imprimare

A4

ppm50



Monitorizarea simplă a utilizării

Ideale pentru gestionarea eficientă a bugetelor,
funcţiile de contorizare ale serverului web intern
CentreWare IS permit monitorizarea uşoară şi
rapidă a echipamentului şi planifică anticipat
consumabilele necesare.

Alimentare

1    Tava 1 cu capacitate de 100 de coli
(tava multifuncţională) pentru lucrări
cu media speciale

2  Modul de imprimare automată faţă-verso
(standard pentru configuraţiile DN/DT)

3  Două tăvi cu capacitate de 500 de coli
(ajustabile la A3)

4  Dispozitiv de alimentare cu capacitate de
1.000 de coli şi două tăvi adiţionale A3
(standard pentru configuraţia DT)

5 Dispozitiv de alimentare cu capacitate de
2.000 de coli (A4) (necesită instalarea
dispozitivului de alimentare cu capacitate
 de 1000 de coli) - opţional

6  Tavă opţională pentru plicuri (nereprezentată)

Conectivitate

7   Conexiune Ethernet 10/100/1000 (standard
pentru configuraţiile N/DN/DT)

8  Productivity Kit opţional (inclusiv hard disk de
40 GB) pentru mai multe funcţii de imprimare

9  Adaptor opţional pentru reţea wireless

Hârtie

10    

11   Dispozitiv de finisare opţional cu capacitate de
3.500 coli pentru capsare/perforare (stivuitor cu
capacitate de 3.500 de coli disponibil)

Funcţii avansate de finisare
şi manevrare a hârtiei.
Opţiuni multiple de alimentare pentru
volume de imprimare considerabile.
Cea mai diversificată gamă de media:
de la cărţi poştale la dimensiuni A3,
de la 60 g/m² la 216 g/m²; plicuri,
etichete, carduri şi folii transparente.

PhaserConfiguraţii ® 5550 Opţiuni

Phaser 5550B

•  3-Tăvi, capacitate
1,100 coli

•  Conexiuni USB
şi port paralel

Phaser 5550N

5550B plus:

•  10/100/1000 
Ethernet

Phaser 5550DN

5550B plus:

•  10/100/1000 
Ethernet 

•  Imprimare automată
faţă-verso

Phaser 5550DT

5550B plus:

 0001/001/01  •
Ethernet 

  •  Imprimare automată
faţă-verso

 •  Disp. alimentare 1000
coli (2,100 coli 
capacitate totală)

 tiK ytivitcudorP  •
(include hard disk 40 GB)

•  Disp. alimentare 1000 şi 2000 coli

•  Disp. ieşire 3500 coli

•  Disp. de finisare pentru capsare
şi găurire

•  Adaptor pentru reţea wireless

•  Tavă alimentare plicuri

1
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Tava de ieşire cu capacitate de 500 de coli



Phaser® 5550
Imprimantă laser alb-negru

1    Pagini standard. Durată de viaţă declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viaţă poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare.
2    Număr aproximativ. Durată de viaţă declarată pe baza unei lucrări cu 3 pagini A4. Durata de viaţă poate varia în funcţie de lungimea lucrării, dimensiunea şi orientarea colilor.
3    Nu este disponibil la modelul 5550B
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Viteză până la 50 ppm o singură faţă, 50 ppm faţă-verso (A4)până la 50 ppm (A4)

Volum lunar maxim până la 300,000 pagini / lună

Hârtie
Alimentare Standard Tava 1 (MPT): 100 coli; Dimensiuni personalizate: 89 x 98 mm - 297 x 432 mm

Tava 2: 500 coli; Dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm

Tava 3: 500 coli; Dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm

Opţional Tăvile 4-5: dispozitiv de alimentare 1000 coli; Dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm dradnatS

Tava 6: dispozitiv de alimentare 2000 coli A4

Tavă plicuri: Dimensiuni personalizate: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm

Ieşire Standard

Opţional

500 coli

Dispozitiv de ieşire: 3,000 coli cu tavă superioară de 500 coli

Dispozitiv de finisare: dispozitiv de ieşire 3,000 coli cu tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziţii şi găurire cu 3 sau 2/4 găuri

Imprimare automată faţă-verso Opţional Standard

Imprimare
Imprimarea primei pagini

6,5 secunde

Rezoluţie (max) rezoluţie reală 1200 x 1200 dpi

Procesor 500 MHz

Memorie (std / max) 256 MB / 1 GB

Paralel, USB 2.0Conectivitate 10/100/1000 Base-T Ethernet, Paralel, USB 2.0

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (cu hard diskul opţional)

Funcţii Standard tăvi inteligente, imprimare tip broşură, imprimare fără margini, imagine negativă, imagine în oglindă, micşorare/mărire, filigran,
scalare automată, pagini cu dimensiuni personalizate, coperţi, pagini separatoare, colaţionare RAM, N-up, notificare la terminarea lucrării

imprimare la distanţă, contorizarea lucrărilor-

Productivity Kit (include hard diskul de 40 GB) ce permite Imprimare securizată/de probă/personală/cu salvare, colaţionare hard disk, Opţional
imprimare directă PDF, stocare extinsă pentru fonturi şi formulare

Garanţie 1 an

Managementul echipamentului*
Server web incorporat CentreWare® IS, 
CentreWare® Web,  Xerox NDPS Gateway, 
Xerox Usage Analysis Tool, alerte email 
MaiLinx, PrintingScout® Alert Notifi cation, 
PhaserSMART® 

(* nu este disponibil la modelul 5550B)

Drivere de imprimare
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
Mac OS® X versiunea10.3 sau mai nou,
Novell Netware® 5.x/6.5 (doar 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, drivere Xerox  
WalkUp® cu Windows 2000 sau mai nou

Fonturi
139 fonturi PostScript®; 83 fonturi PCL®

Hârtie
Tăvile 1, 3–6: 60–215 gsm
imprimare automată faţă-verso: 
60–163 gsm; Tava 2: 60–105 gsm
Tipuri de media: hârtie, plicuri, etichete, 
folii transparente, carduri

Mediu
Temperatură: 5° - 32°C 
Umiditate: 15% - 85% 
Nivel de zgomot: Imprimare: 54 dB(A),
în aşteptare: 22 dB(A) 
Putere zgomot: Imprimare: 7.19 B, 
în aşteptare: 5.0 B
Timp de încălzire (din modul economic):
37 secunde
Imprimarea primei pagini din mod
economic: 45 secunde

Curent electric
Alimentare: 110–127 V CA, 50/60 Hz sau
220–240 V CA, 50/60 Hz
Consum: Imprimare: 900 W, 
în aşteptare: 105 W, mod economic: 11 W,
5550DN/DT: certificat ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm 
Greutate: 41 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm 
Greutate: 64 kg

Certificări
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st edition
FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC 
Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, 
însemnul CE, Directiva voltajului scăzut 
2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1
 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 
2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, 
directiva RoHS 2002/95/EC, directiva WEEE
2002/96/EC

Conţinutul cutiei
Phaser 5550•
Cartuş toner (35.000 pagini)•
Cilindru (60.000 pagini)•
CD cu programe software şi documentaţie•
Card de înregistrare, garanţie
Cablu de alimentare•

Consumabile
Cartuş toner: 35,000 pagini 1   106R01294
Cilindru: 60,000 pagini1   113R00670
Pachet capse (15,000) 008R12941

Mentenanţă
Kit mentenanţă, 110V: 
300,000 pagini2 109R00731 
Kit mentenanţă, 220V: 
300,000 pagini 2  109R00732

Opţiuni
Kit productivitate
(include hard diskul de 40 GB) 097S03878
Kit upgrade 5550B - N  097S03879
Modul duplex 097S03220
Disp. de alimentare 1,000 coli 097S03716
Disp. de alimentare 2,000 coli 097S03717
Disp. de ieşire 3,500 coli 097S03719
Disp. de finisare 3,500 coli 097S03720
Tavă plicuri 097S03286
Memorie 256 MB 097S03876
Memorie 512 MB 097S03877
Memorie flash 32 MB 097S03880
Adaptor reţea wireless, 110V3  097S03740
Adaptor reţea wireless, 220V 3  097S03741

Pentru mai multe informaţii vă rugăm
să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500
sau să vizitaţi www.xerox.ro


