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Imprimare color fără egal. Flexibilitate unică la alegerea hârtiei. Tehnologii 
profesionale de management al culorilor. Acestea sunt criteriile de referinţă 
pentru Phaser 7800 – singura imprimantă color A3 din clasa ei, care oferă toate 
caracteristicile avansate impuse de mediile actuale de producţie a documentelor 
grafice. Orice firmă care produce volume mari de imprimări la rezoluţie înaltă, fie 
că este vorba de agenţii publicitare şi de design grafic sau firme de promovare a 
produselor, studiouri foto şi multe altele, poate acum să imprime la propriul sediu 
mai multe materiale de importanţă majoră graţie tehnologiilor unice de ultimă oră 
asigurate de imprimanta color Phaser 7800.

Imprimanta color Phaser® 7800



•  Rezoluţie 1.200 x 2.400 dpi reală. 
Imprimanta color Phaser 7800 asigură o 
rezoluţie superioară care permite obţinerea 
de imagini, fotografii şi elemente grafice la un 
nivel constant de realism, alături de claritatea 
textului şi a detaliilor fine.

•  Acurateţe garantată pentru culorile 
imprimate. Simulările de culoare compactă 
calibrate PANTONE® şi tehnologia Xerox de 
corecţie a culorilor garantează obţinerea 
unor rezultate care se ridică la înălţimea 
aşteptărilor dvs., iar limbajul True Adobe® 
PostScript® 3™ asigură o precizie pe care vă 
puteţi baza.

•  Să vezi înseamnă să crezi. Clienţii actuali şi 
cei potenţiali vor fi impresionaţi de calitatea 
materialelor imprimate care până acum 
putea fi obţinută doar externalizând procesul 
de imprimare la o tipografie profesionistă. 
Phaser 7800 produce culori vibrante şi 
strălucitoare, negru intens şi saturat şi cea 
mai fină tranziţie a culorilor – fără pete, 
defecte de gradaţie sau dungi de nuanţe 
diferite.

•  Uşor de remarcat. Calitatea excepţională 
a culorilor nu înseamnă mare lucru dacă 
mesajul transmis nu este înţeles imediat. 
Prin tehnologia avansată de compensare a 
erorilor de suprapunere a culorilor se obţin 
margini distincte şi se previne apariţia 
spaţiilor albe între culorile alăturate. În plus, 
textul negru pe fundal colorat şi textul colorat 
pe fundal negru se imprimă mereu clar şi 
precis.

•  Tehnologie avansată a capului de 
imprimare. Imprimanta color Phaser 7800 
este echipată cu capul de imprimare Xerox 
Hi-Q LED care asigură un control mai bun al 
sincronizării şi al intensităţii de la un punct la 
altul, permiţând o registraţie mai precisă a 
culorii. 

Culori de calitate tipografică fără  
a apela la resurse externe
Dacă imprimarea color la calitate maximă este esenţială pentru activitatea 
dumneavoastră, Phaser 7800 constituie alegerea perfectă. Combinaţia reuşită 
între calitatea constant superioară a imaginii şi tehnologiile profesionale de potrivire 
a culorilor fac din Phaser 7800 singura imprimantă color A3 în măsură să ofere 
persoanelor creative libertatea de a produce la sediul firmei mai multe materiale 
imprimate destinate clienţilor.
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Perfecţiune în alimentarea cu hârtie
Atenţie, designeri, fotografi şi profesioniştii creativi din orice domeniu:  
Acum nu mai există practic nici o limită la alegerea tipurilor de materiale imprimate 
pe care le puteţi crea, având în vedere gamele impresionante de hârtie acceptate 
de imprimanta color Phaser 7800. De la broşuri şi oferte de vânzări personalizate, 
până la postere, bannere, pliante şi cărţi de vizită – niciun alt dispozitiv din aceeaşi 
clasă nu imprimă la o calitate a culorilor atât de spectaculoasă pe hârtie cu greutăţi 
şi dimensiuni dintre cele mai variate. Alegeţi orice hârtie cu greutatea cuprinsă între 
75 şi 350 g/m2 şi dimensiuni între 88 x 99 mm şi 320 x 1.219 mm şi daţi frâu liber 
creativităţii.

Phaser 7800 
poate imprima 
pe orice tip de 
hârtie, indiferent 
de greutatea ei.

350 
g/m2

Imprimarea pe hârtie cu diferite greutăţi

Imprimare simplă (1 faţă)

Imprimare faţă-verso automată

Imprimare faţă-verso automată  
cu kit opţional pentru hârtie cu 
greutate mare

75 g/m2 256 g/m2 300 g/m2 350 g/m2



PhaserMatch® 5.0 cu dispozitivul de 
măsurare a culorilor PhaserMeter® 
dezvoltat pe baza tehnologiei X-Rite. 
Pentru artiştii grafici şi experţii în culoare, 
potrivirea culorilor este esenţială. Aşa cum 
se văd pe monitorul computerului, culorile 
trebuie să regăsească cu precizie uniformă 
pe materialul imprimat, apoi trebuie 
reproduse cu aceeaşi fidelitate de oricare 
dispozitiv de imprimare, indiferent dacă se 
află la sediul firmei sau într-o altă locaţie. 
Software-ul de management şi calibrare 
a culorilor PhaserMatch 5.0 garantează 
potrivirea optimă a culorilor.

 Fiind o dotare standard la configuraţia 
Phaser 7800GX (opţională la configuraţiile 
DN şi DX), PhaserMatch 5.0 adaugă încă 
un nivel de control şi ajută la păstrarea 
fidelităţii culorilor. De asemenea, sporeşte 
stabilitatea procesului asigurând o potrivire 
a culorilor constantă, predictibilă şi 
reproductibilă. 

Dotarea este întregită de dispozitivul 
complet de măsurare a culorilor 
PhaserMeter® care captează culorile 
şi ajută la calibrarea monitoarelor şi a 
imprimantei Phaser 7800.

Printre avantajele software-ului 
PhaserMatch 5.0 se numără:

•  Calibrarea culorilor pentru obţinerea de 
rezultate precise şi constante

•  Controlul asupra culorilor repetabile –  
se economisesc timp şi bani

•  Acurateţe sporită a culorilor pentru 
materiale de prezentare a design-ului  
şi probe prepress

•  Mai puţine iteraţii şi asigurarea că 
probele de tipar digitale corespund 
aşteptărilor în plan cromatic

Avantaje pentru mediu
Imprimanta color Phaser 7800 
beneficiază de un ansamblu 
impresionant de funcţii standard 
care reduc impactul pe care firma 
dvs. îl are asupra mediului natural.

•  Toner EA. Tonerul EA cu teh-
nologie de topire la temperatură 
redusă are o temperatură minimă 
de topire cu 20°C mai mică decât 
tonerul obişnuit, generând o 
economie de energie mai mare.

•  Consum redus de hârtie. 
Economisiţi hârtie şi bani prin 
imprimarea faţă-verso automată 
a documentelor cu mai multe 
pagini.

•  Motor de imprimare Hi-Q LED.  
Funcţionare silenţioasă, cu 
economie de energie şi spaţiu, 
datorită tehnologiei performante 
Hi-Q LED a motorului de 
imprimare.

•  Cuptor cu încălzire prin inducţie. 
În modul economic, cuptorul ultra 
eficient cu încălzire prin inducţie 
consumă mult mai puţină energie 
decât cuptoarele obişnuite, fiind 
gata de funcţionare în mai puţin 
de 15 secunde.

Mai mult decât cea mai bună 
imprimare color
Software-ul performant de potrivire a culorilor, lider 
în domeniu, permite suplimentarea capacităţilor 
de imprimare la nivel profesional, la sediul firmei,  
a materialelor grafice şi publicitare.



•  Imprimare rapidă. Cu Phaser 7800 nu 
veţi mai depăşi niciun termen limită, având 
asigurată o viteză de imprimare de până la 
45 ppm, atât alb-negru, cât şi color.

•  O adevărată forţă. Având ca dotare 
standard un procesor de 1,33 GHz, memorie 
RAM de 2 GB şi o unitate de disc de 160 GB, 
Phaser 7800 este concepută să facă faţă 
unui flux continuu de lucrări cu rezoluţie 
mare, conţinând imagini şi elemente grafice 
color.

•  Imprimare duplex standard. Imprimarea 
faţă-verso automată este o funcţie standard 
care oferă mai multă flexibilitate şi reduce 
consumul de hârtie. În plus, cu Phaser 7800, 
imprimarea duplex este la fel de rapidă ca 
imprimarea simplă, astfel că nu se sacrifică 
eficienţa în favoarea economiei de hârtie. 
Iar kitul opţional pentru hârtie cu greutate 
mare vă permite să imprimaţi faţă-verso 
pe hârtie de dimensiune standard sau 
personalizată, cu greutate de până la  
300 g/m2. Nici o imprimantă din aceeaşi 
clasă nu acceptă o gamă atât de largă de 
suporturi cu greutate mare*. 

•  Rezistenţă de durată. Cu un volum lunar 
de imprimare de până la 225.000 de pagini, 
Phaser 7800 a fost conceput să reziste 
unei utilizări constante şi să funcţioneze la 
parametri optimi mult timp.

•  Fără griji. Dacă totuşi apare o problemă, 
imprimanta Phaser 7800 beneficiază 
de garanţie timp de un an la sediul 
dumneavoastră.

Productivitate la nivel maxim
Concepută pentru medii de lucru cu ritm alert şi pretenţii maxime, imprimata 
color Phaser 7800 oferă o calitate net superioară a culorilor, fără să sacrifice viteza 
excepţională sau fiabilitatea. Orice firmă sau organizaţie pentru care documentele 
color sunt esenţiale – fie pentru vânzarea produselor, extinderea activităţii sau 
transmiterea conceptelor creative – poate acum să producă rapid materiale 
imprimate impresionante care să fie prezentate clienţilor.

*Pe baza datelor privind imprimantele color A3 (laser/LED) definite de 
IDC, disponibile începând cu noiembrie 2011.



•  Interfaţă avansată cu ecran tactil.  
Phaser 7800 dispune de o interfaţă cu  
ecran tactil color, ultra-modern, de 109 mm.  
Pictogramele mari, luminoase şi meniurile 
intuitive simplifică şi accelerează la 
maximum utilizarea imprimantei.

•  Ajutor la îndemână. Phaser 7800 oferă 
clipuri video de asistenţă care prezintă 
procedurile de depanare pas cu pas, în mod 
simplu şi rapid, direct pe ecranul tactil color.

•  Administrare fără efort a imprimantei. 
Serverul web integrat CentreWare® Internet 
Services vă permite să economisiţi timp 
preţios, simplificând clonarea configuraţiei 
şi instalarea automată a altor imprimante 
color Phaser 7800. De asemenea, puteţi să 
vizualizaţi starea lucrărilor şi să depanaţi 
echipamentul direct de pe browserul web.

•  Mai puţine intervenţii. Componentele cu 
durată de exploatare mare, care trebuie 
înlocuite de utilizatori, de ex. unitatea de 
realizare a imaginilor sau cuptorul, sunt  
uşor de accesat şi înlocuit. În plus, sunt 
proiectate să fie utilizate timp îndelungat, 
ceea ce menţine productivitatea crescută.

•  Acces frontal uşor. Phaser 7800 a fost 
creat pentru confort total. Pentru operaţiile 
curente de întreţinere, cum ar fi înlocuirea 
tonerului sau adăugarea hârtiei, nu este 
necesar să rotiţi sau să mutaţi imprimanta.

•  Comunicare bidirecţională. Phaser 7800 
trimite actualizările privind lucrările de 
imprimare, împreună cu nivelurile de toner 
şi hârtie, pe desktopul computerului dvs. 
sau chiar prin internet. Alertele pop-up 
conţin notificări cu privire la probleme de 
imprimare apărute şi soluţii de remediere.

Uşor de utilizat
Imprimanta color Phaser 7800 se distinge prin uşurinţa utilizării, fiind 
proiectată să facă faţă unei game extinse de lucrări complexe de imprimare 
color. Capacităţile superioare de administrare şi tehnologiile inovatoare utile permit 
chiar şi celor lipsiţi de experienţă în utilizarea imprimantelor color avansate să se 
obişnuiască rapid cu multitudinea de funcţii practice oferite de Phaser 7800.



Suporturi de imprimare Xerox: aplicaţii unice pentru imprimante digitale color
Suporturile de imprimare speciale Xerox, care întregesc portofoliile noastre variate de hârtie standard şi cretată, permit 
imprimantelor să vină cu un plus de inovaţie, oferind soluţii unice adaptate nevoilor clienţilor, asigurând şi creşterea profiturilor. 
Pentru mai multe informaţii despre aceste suporturi şi alte suporturi Xerox speciale, vizitaţi www.xerox.com.

AccordianPix® Everflat® FunFlip® PhotoPix

Mai multe opţiuni de finisare,  
design cu flexibilitate sporită
Cu imprimanta color Phaser 7800, experţii în producţie grafică au libertatea 
de a alege dintr-o paletă impresionantă de opţiuni de finisare performante. 
În funcţie de cerinţe şi buget, utilizaţi modulul complet de finisare Professional şi 
materialele imprimate vor fi stivuite, capsate, perforate, legate în broşuri sau pliate 
în V; sau începeţi cu modulul de finisare Office LX şi beneficiaţi de stivuire şi capsare, 
având posibilitatea de a adăuga ulterior capacităţi de perforare, pliere şi capsare, pe 
măsură ce volumul de lucru impune funcţii noi.

Imprimare supradimensionată  
pentru A3 cu depăşirea marginii

Pliere în V Perforare cu 2/4 găuri

Broşură

Capsare în mai multe poziţii



Phaser® 7800 pe scurt

Imprimare

330 x 457 mm

ppm45

LxAxÎ (configuraţia DN):
641 x 699 x 578 mm

1

2

3

Phaser 7800 cu modul de finisare Professional

1   
Modul de finisare Professional

Aşa cum indică denumirea, prin adăugarea modulului 
de finisare Professional la imprimanta Phaser 7800, 
veţi beneficia de o mulţime de funcţii profesionale de 
finisare a documentelor.

•  Stivuire: 1.500 de coli plus o tavă superioară pentru 
500 de coli

• Capsare: 50 de coli, poziţii multiple
• Perforare cu 2/4 găuri
• Creare de broşuri capsate
• Pliere în V, până la 15 coli
•  Dimensiuni: 182 x 182 mm – 330,2 x 483 mm

 

2   
Modul de finisare Office LX

Dacă nevoile imediate nu impun unele dintre 
capacităţile mai avansate oferite de modulul de 
finisare Professional, luaţi în calcul adăugarea 
modulului de finisare Office LX. Ulterior, pe măsură 
ce lucrările se diversifică, puteţi suplimenta funcţiile 
acestuia cu capacităţi de perforare şi/sau pliere.

•  Stivuire: 2.000 de coli necapsate, 1.000 de coli cu  
o capsă sau 750 de coli cu două capse

• Capsare: 50 de coli, poziţii multiple
•  Dimensiuni: 100 x 148 mm – 330,2 x 488 mm

 

3   
Dispozitiv de broşurare pentru  
modulul de finisare Office LX

Adăugaţi capacităţi de creare a broşurilor la modulul 
de finisare Office LX şi realizaţi broşuri cu maximum 
15 coli, pliate sau capsate la mijloc.

•  Dimensiuni: 210 x 279,4 mm – 330,2 x 457,2 mm



 
Viteză

Phaser 7800DN Phaser 7800DX Phaser 7800GX

Până la 45 ppm color/45 ppm alb-negru

Volum lunar Până la 225.000 pagini/lună1

Hârtie  
Alimentare cu hârtie               Standard Tava 1: 100 coli; dimensiuni personalizate: 88 x 99 mm – 320 x 1.219 mm

Tava 2: 520 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm

Nedisponibil Tavă tandem de mare capacitate: 2.520 coli; 
dimensiuni personalizate:  
140 x 182 mm – 330 x 457 mm

Modul cu 3 tăvi: 1.560 coli;  
dimensiuni personalizate:  
140 x 182 mm – 330 x 457 mm

Opţional Modul cu 3 tăvi Nedisponibil

Tavă tandem de mare capacitate Nedisponibil

Capacitate standard totală 620 coli 3.140 coli 2.180 coli

Kit opţional pentru hârtie cu greutate mare: permite imprimare faţă-verso automată din tava 1 pe suporturi până la 300 g/m2

Opţiuni de finisare              Standard Modul cu două tăvi offset de ieşire: 250 de coli fiecare

Opţional Modul de finisare Office LX: stivuire 2.000 coli, capsare 50 coli în 2 poziţii, perforare opţională

Dispozitiv de broşurare pentru modulul de finisare Office LX: adaugă funcţia de creare a broşurilor (pliere, capsare) cu maximum 15 coli

Modul de finisare Professional: stivuire: stivuitor de 1.500 coli şi tavă superioară pentru 500 coli, capsare şi perforare pentru 50 coli (mai multe poziţii),  
dispozitiv de broşurare cu capsare, pliere în V

Imprimare faţă-verso automată Standard

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 9 secunde color şi alb-negru

Rezoluţie (maximă) Îmbunătăţită: 1.200 x 2.400 x 1 dpi/mod foto: 600 x 600 x 8 dpi/standard: 1.200 x 600 x 1 dpi

Procesor 1,33 GHz 

Memorie/Unitate hard disc 2 GB/160 GB

Conectivitate Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, wireless extern opţional 802.11 b, g, n

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct versiunea 1.6

Funcţii de imprimare Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Smart Duplex, imprimare automată cu negru, imprimare securizată şi personală, imprimare broşuri, tăvi inteligente, 
set de probă, imprimare personală salvată, pagini cu dimensiuni personalizate, colaţionare, imprimare banner, filigran, PhaserSMART®, instrumente de 
transmitere a imprimării, stocare extinsă fonturi, scalare, pagini de separare, N pe pagină, Internet Printing Protocol (IPP), Job Pipelining, driver bidirecţional, 
aspect/filigran, stocare fonturi/formulare

Contorizare Contorizare lucrare, instrument de analiză a utilizării, citiri automate contoare, reaprovizionare automată cu consumabile

Securizare HTTPS securizat (SSL), IPsec, autentificare 802.1X, IPv6, SNMPv3, suprascriere date, suprascriere disc configurabilă, control port, filtrare IP

Soluţii software
Standard PhaserCal®

Opţional Opţional PhaserMatch 5.0 cu dispozitiv de management 
al culorilor PhaserMeter® dezvoltat pe baza 
tehnologiei X-Rite

Garanţie Garanţie un an la sediul clientului

1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.
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Managementul dispozitivelor
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte prin 
e-mail, clonare, PhaserSMART®, contorizare lucrări, analiza 
utilizării, instrumente de transmitere a imprimării, monitorizare 
lucrări, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Drivere de imprimare 
Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5 şi versiuni 
ulterioare, Oracle® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, 
Fedora Core 11-13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, 
Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print 
Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Fonturi 
139 fonturi PostScript®; 93 fonturi PCL®

Standarde de culoare 
Simulări de culoare compactă calibrate PANTONE®, culori 
independente de dispozitiv Adobe® PostScript®, standarde 
de culoare CIE International şi suport pentru sistemele 
de management al culorilor ICC, ICM şi Apple ColorSync, 
PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Hârtie
Tava 1: 75-350 g/m2;  
imprimare automată faţă-verso: 75-256 g/m2;  
imprimare automată faţă-verso cu kit opţional pentru hârtie cu 
greutate mare (opţional): 75-300 g/m2 
Tăvile 2-5 şi module de finisare: 75-256 g/m2 
Carton subţire până la carton extra-gros (cretat şi necretat), 
hârtie standard, preimprimată, preperforată, cu antet, plicuri, folii 
transparente, hârtie reciclată, hârtie cu dimensiuni personalizate

Mediu de funcţionare
Temperatură: funcţionare: 10°-32°C 
Umiditate relativă: (fără condensare): funcţionare: 15 %-85 % 
Niveluri de presiune sonoră: imprimare:  
52 dB(A), în aşteptare: 21 dB(A) 
Niveluri de putere acustică: imprimare:  
6,81 B(A), în aşteptare: 3,80 B(A)

Alimentare cu electricitate
230 V: 50/60 Hz: imprimare (med.): 760 W  
Imprimare: 86 W  
Mod economic: 56 W  
Mod veghe: 6,3 W

Dimensiuni fără ambalaj (LxAxÎ)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm, greutate: 81 kg 
7800GX: 641 x 699 x 953 mm, greutate: 116 kg 
7800DX: 641 x 699 x 953 mm, greutate: 125 kg 
Modul de finisare Office LX:  
1.012 x 552 x 942 mm, greutate: 28 kg 
Modul de finisare Office LX cu dispozitiv de broşurare:  
1.012 x 597 x 1.057 mm, greutate: 37,2 kg 
Modul de finisare Professional:  
885 x 650 x 1.010 mm, greutate: 90,7 kg

Certificări
Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a 
FCC Partea 15, Clasa A 
Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE; EN 60950-1, 
ediţia a 2-a 
Directiva EMC 2004/108/CE 
EN 55022, Clasa A 
EN 55024 
Directiva RoHS 2002/95/CE 
În conformitate cu Secţiunea 508 
Calificat ENERGY STAR®

Consumabile
Cartuşe cu toner, capacitate standard: 
Cyan: 6.000 pagini1 106R01624
Magenta: 6.000 pagini1 106R01626
Galben: 6.000 pagini1 106R01625
Cartuşe cu toner, capacitate extinsă:
Negru: 24.000 pagini1  106R01573
Cyan: 17.200 pagini1  106R01570
Magenta: 17.200 pagini1 106R01571
Galben: 17.200 pagini1 106R01572
Rezerve capse pentru modulul de finisare Office LX 008R12941 
Rezerve capse pentru modulul de finisare Professional 008R12897

Articole de întreţinere curentă
Unitate de realizare imagini: până la 145.000 pagini2 106R01582
Cartuş de toner rezidual: până la 20.000 pagini2 108R00982
Filtru de aspiraţie: până la 120.000 pagini2 108R01037
Unitate curăţare IBT: până la 160.000 pagini2 108R01036

Opţiuni
Modul de finisare Office LX 097S04166
Dispozitiv de broşurare pentru modul  
de finisare Office LX 497K03850
Perforator cu 2/4 găuri pentru modul  
de finisare Office LX 497K03870
Modul de finisare Professional 097S04168
Modul cu 3 tăvi 097S04159 
Tavă tandem de mare capacitate 097S04160
Kit pentru hârtie cu greutate mare  097S04341
PhaserMatch 5.0 (include Phasermeter®  
dezvoltat pe baza tehnologiei X-Rite) 097S04276
Adaptor de reţea wireless
– Transformator de putere Europa 097S03741
– Transformator de putere Marea Britanie 097S03742

1  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în 
conformitate cu ISO/IEC 19798. Randamentul va varia în funcţie de 
imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.

2  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul poate varia în funcţie 
de lungimea lucrării, dimensiunea şi orientarea hârtiei.
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Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office 
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Systems, Incorporated. EFI® şi Colorproof™ sunt mărci comerciale ale Electronics for Imaging, Inc. PCL® este o marcă comercială înregistrată a 
Hewlett-Packard. X-Rite® este o marcă comercială înregistrată a X-Rite Incorporated. Ca partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit 
că acest produs respectă indicaţiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci 
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