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Neprekonateľná farebná tlač. Prvotriedna flexibilita médií. Profesionálna 
technológia správy farieb. Toto sú hlavné výhody tlačiarne Phaser 7800 
– jedinej tlačiarne formátu SRA3 vo svojej triede, ktorá poskytuje kompletnú sadu 
pokročilých funkcií nutných vo väčšine dnešných grafických prostredí. Vďaka moder- 
ným technológiám farebných tlačiarní Phaser 7800 môžu firmy, ktoré vytvárajú 
veľké množstvo materiálov s vysokým rozlíšením, ako napríklad reklamné agentúry, 
grafické štúdiá, marketingové spoločnosti, fotografické štúdiá, spracovávať 
prevažnú časť dôležitých tlačových úloh vlastnými prostriedkami.

Farebná tlačiareň Phaser® 7800



•  Skutočné rozlíšenie 1 200 x 2 400 dpi. 
Farebná tlačiareň Phaser 7800 prináša vysoké 
rozlíšenie tlače, vďaka ktorému budú vaše 
obrázky, fotografie a grafika realistické,  
a text a detaily jemných čiar ostré.

•  Vždy rovnaké farby podľa vašich 
očakávaní. Kalibrovaná simulácia farieb 
PANTONE® a technológia korekcie farieb 
spoločnosti Xerox vždy splní vaše očakávania, 
zatiaľ čo technológia Adobe® PostScript®3™ 
zaistí kompatibilitu, na ktorú sa môžete 
spoľahnúť.

•  Vidieť znamená veriť. Urobte dojem 
na svojich klientov a potencionálnych zákaz- 
níkov tlačenými materiálmi v kvalite, ktorú 
vám doteraz mohlo ponúknuť len profesionál- 
ne tlačové centrum. Tlačiareň Phaser 7800 
vytvára lesklé živé farby, temné sýte odtiene 
čiernej a veľmi jemné farebné prechody bez
pruhov, páskovania a čiar.

•  Zanechejte dojem. Úžasná kvalita farieb je 
len jednou z podmienok dokonalého výsledku. 
Pokročilá technológia sútlače zaisťuje čisté 
okraje objektov a bráni tvorbe medzier medzi 
susediacimi farbami. Naviac bude čierny
text na farebnom pozadí a farebný text na 
čiernom pozadí vždy ostrý a čistý.

•  Pokročilá technológia tlače. Farebná 
tlačiareň Phaser 7800 disponuje vysoko kvalit- 
nou tlačovou jednotkou Xerox s technológiou
HiQ LED, ktorá umožňuje lepšie rozlíšenie
a rastrovanie a zaisťuje presnú registráciu
farieb. 

Kvalita farieb ako v profesionálnom tlačovom centre
Pokiaľ je pre vás kvalita a konzistencia farieb dôležitá, tlačiareň Phaser 7800 je 
samozrejmou voľbou. Vďaka pôsobivej kombinácii spoľahlivosti, prvotriednej kvality  
tlače a technológii správy farieb na profesionálnej úrovni, poskytuje tvorivým profe-
sionálom možnosť vytvoriť tlačoviny pomocou vlastných prostriedkov v kvalite, ktorá 
predčí akúkoľvek inú farebnú tlačiareň pre formát A3.
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Flexibilita médií
Ideálna pre dizajnérov, fotografov a kreatívcov zo všetkých odvetví:  
Vďaka úžasným možnostiam farebnej tlačiarne Phaser 7800 v manipulácii s média- 
mi, neexistujú v podstate žiadne obmedzenia typov tlačených materiálov. Žiadne iné 
zariadenie v danej triede nedosahuje takú kvalitu farieb na veľké množstvo tlačových
médií so širokým rozsahom rozmerov a gramáží. Umožňuje tlač letákov, obchodných 
ponúk, plagátov, reklamných bannerov, brožúr, vizitiek a mnoho ďalších. Využite 
gramáže v rozmedzí 75 až 350 g/m² a veľkosti od 88 x 99 mm do 320 x 1219 mm 
a popusťte uzdu svojej fantázii.

Tlačiareň Phaser 
7800 zvládne 
tlačiť na 
papier s vysokou 
gramážou.

350
g/m²

Gramáže médií

Jednostranná tlač

Automatická obojstranná tlač

Automatická obojstranná tlač
s voliteľnou sadou pre extra  
ťažké médiá

75 g/m² 256 g/m² 300 g/m² 350 g/m²



Eště lepšia farebná tlač
Výkonný prvotriedny softvér pre správu farieb 
vám dá k dispozícii ďalšie profesionálne grafické 
a marketingové možnosti.

Softvér PhaserMatch® 5.0 
s prístrojom pre meranie farieb 
PhaserMeter® od spoločnosti X-Rite. 
Pre grafikov a profesionálov pracujúcich 
s farbami je veľmi dôležitá správa farieb. 
Farby zobrazené na monitore musia
byť spoľahlivo a presne reprodukované 
na tlačenom materiáli a zároveň musia byť
rovnako presné pri tlači na akomkoľvek
ďalšom výstupnom zariadení, aj lokálnom 
aj vzdialene pripojenom. Softvér pre kali- 
bráciu a správu farieb PhaserMatch 5.0 
vám prináša istotu konzistencie farieb.

Softvér PhaserMatch 5.0 je štandardom 
pri konfigurácii Phaser 7800GX (pri konfi- 
guráciách DN a DX je voliteľný), prináša 
ďalšie možnosti riadenia farieb a pomáha 
zachovať presnosť farieb. Spoľahlivým, 
predvídateľným a opakovateľným 
nastavením farieb zaisťuje stabilitu  
celého procesu. 

Disponuje naviac multifunkčným prístrojom 
pre meranie farieb PhaserMeter®. Tento 
prístroj vám pomôže nie len s kalibráciou
a profilovaním tlačiarne Phaser 7800, ale 
i vášho monitoru.

Softvér PhaserMatch 5.0 zahŕňa tieto
výhody:

•  kalibráciu farieb pre presné a spoľahlivé 
výsledky,

•  zaistí opakovatelnosť výsledkov – ušetrí 
vám čas i peniaze,

•  možnosť tvorby validačných tlačí 
v súlade s tlačovými normami,

•  menej iterácií a istota, že farby výtlačku 
budú odpovedať zvoleným štandardom.

Ekologické výhody
Farebná tlačiareň Phaser 7800 
obsahuje pôsobivú sadu 
štandardných funkcií, ktoré umožnia 
znížiť dopad prevádzky vašej kancelá- 
rie na životné prostredie.

•  EA Toner. EA Toner s technológiou 
nízkeho bodu topenia dosahuje 
minimálne teploty topenia pri teplo-
te o 20 °C nižšej než bežné tonery, 
a šetrí tak energiu.

•  Nižšia spotreba papiera. Vďaka 
automatickej obojstrannej tlači 
spotrebujete menej papiera, 
a ušetríte tak peniaze.

•  Vysoko kvalitný tlačový stroj 
s technológiou HiQ LED. Osvedče-
né vysoko kvalitné tlačové stroje 
s technológiou HiQ LED spotrebujú
minimum energie, potrebujú menej 
miesta a ich prevádzka je tichá.

•  Fixačná jednotka s indukčným 
ohrevom. Výkonná indukčná 
fixačná jednotka spotrebuje 
v pohotovostnom režime podstatne 
menej energie než bežné fixačné 
jednotky a k uvedeniu do chodu jej 
postačí 15 sekúnd.



•  Rýchla tlač. Tlačiareň Phaser 7800 vám 
pomôže dodržať termíny vďaka vysokej 
rýchlosti čiernobielej i farebnej tlače,  
a to 45 str./min.

•  Veľmi výkonné zariadenie. Tlačiareň 
Phaser 7800 s procesorom s frekvenciou 
1,33 GHz, pamäťou 2 GB a štandardným 
pevným diskom s kapacitou 160 GB je 
navrhnutá tak, aby zvládla stály prísun 
tlačových úloh s vysokým rozlíšením.

• Štandardná obojstranná tlač. Automatická 
obojstranná tlač sa stáva štandardom – 
je flexibilnejšia a znižuje spotrebu papiera. 
Obojstranná tlač je naviac v prípade tlačiarne 
Phaser 7800 rovnako rýchla ako jednostranná 
tlač. Úspora teda nie je na úkor efektivity. 
Vďaka voliteľnej sade pre extra ťažké médiá 
môžete tlačiť obojstranné materiály na 
štandardné médiá alebo užívateľské formáty 
médií s gramážou až 300 g/m². Žiadna iná 
tlačiareň v tejto triede neumožňuje pracovať
s takto širokou škálou ťažkých médií*. 

•  Dlhá životnosť. Farebná tlačiareň Phaser 
7800 je navrhnutá tak, aby odolala používa-
niu pri jednorázovej špičkovej pracovnej záťa-
ži až 225 000 stránok za mesiac a po mnoho  
rokov slúžila, ako najlepšie je to možné.

•  Úplná istota. Na tlačiareň Phaser 
7800 sa vzťahuje jednoročná záruka 
na opravu na pracovisku zákazníka pre 
prípad, že by sa náhodou vyskytol problém. 
Voliteľnou súčasťou je štvorročné plné servis-
né zabezpečenie FSMA poskytujúce najlepšiu 
možnú cenu výtlačku a úplnú istotu 
prevádzkyschopnosti.

Maximálna produktivita
Farebná tlačiareň Phaser 7800 bola vyvinutá pre vysoko vyťažené prostredia 
s tými najnáročnejšími požiadavkami a ponúka prvotriednu kvalitu farieb, ktoré
nie je dosiahnuté na úkor výnimočnej rýchlosti alebo spoľahlivosti. Každá firma 
alebo organizácia, pre ktorú sú farby dôležité, odteraz môže svojím zákazníkom 
predložiť pôsobivé materiály, kdekoľvek je to potreba – či už pri predaji svojich 
výrobkov, získavaní nových zákaziek alebo zdieľaní kreatívnych návrhov.

*Týka sa farebných tlačiarní formátu A3 (s technológiou laser/LED) 
definovaných spoločnosťou IDC a objednávok v novembri 2011.



•  Pokročilé rozhranie dotykovej obrazovky. 
Tlačiareň Phaser 7800 má modernú farebnú 
dotykovú obrazovku s uhlopriečkou 109 mm. 
Vďaka veľkým jasným ikonám a intuitívnym
ponukám je ovládanie oveľa rýchlejšie
a jednoduchšie než predtým.

• Pomoc tam, kde ju potrebujete. 
V tlačiarni Phaser 7800 sú uložené videá
pomocníka, ktoré vám priamo na farebnej 
dotykovej obrazovke poskytnú rýchlu, 
jednoduchú a zrozumiteľnú pomoc pri riešení 
problémov.

• Ľahká správa tlačiarne. Vďaka vstavanému
webovému serveru CentreWare® Internet 
Services, ktorý vám uľahčí klonovanie 
konfigurácie a umožní automatickú inštaláciu
ďalších farebných tlačiarní Phaser 7800, 
ušetríte drahocenný čas. Môžete si tiež 
zobraziť stav úlohy alebo riešiť problémy  
priamo z webového prehliadača.

•  Menší počet zásahov. Súčasti s dlhou 
životnosťou, ktoré si užívateľ môže vymeniť 
sám, ako sú zobrazovacie jednotky 
a odpadová nádobka, sú jednoducho
prístupné pre výmenu. Sú vyvinuté tak, aby
ich životnosť bola čo najdlhšia a vy ste mohli 
pracovať produktívnejšie po dlhšiu dobu.

• Ľahký prístup z čelnej strany. Tlačiareň
Phaser 7800 bola navrhnutá pre maximálne
pohodlie. Kvôli bežnej údržbe, ako je výmena
toneru, odpadovej nádobky alebo zobra-
zovacích jednotiek, tlačiareň nemusíte 
otáčať alebo posúvať.

•  Obojsmerná komunikácia. Tlačiareň Phaser 
7800 komunikuje obojsmerne s ovládačom 
a poskytuje aktualizáciu tlačových úloh 
a informácie o stave toneru a papiera. 
Upozorní vás na akékoľvek tlačové problémy
a ponúkne ich riešenia.

Zamerané na jednoduchosť
Tlačiareň Phaser 7800 sa jednoducho používa a zvládne širokú škálu zložitých 
farebných tlačových úloh. Vďaka prvotriednym funkciám správy tlače a inovatív- 
nym užitočným technológiám si i užívatelia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti 
s pokročilými farebnými tlačiarňami, rýchlo zvyknú na používanie veľkého 
množstva funkcií tlačiarne Phaser 7800.



Médiá Xerox: Jedinečné médiá pre digitálne farebné tlačiarne
Spoločnosť Xerox doplňuje svoje rozsiahle portfólio obyčajných a kriedových papierov. Špeciálne médiá spoločnosti Xerox umožňujú  
užívateľom tlačových zariadení i poskytovateľom tlačových služeb prinášať inovatívne produkty s vysokou pridanou hodnotou a generovať 
vyšší profit. Viac informácií o týchto produktoch a o ďalších špeciálnych médiách Xerox nájdete na adrese www.xerox.com.

AccordianPix® Ploché fotoknihy Everflat® FunFlip® PhotoPix

Sklad do tvaru V Dierovanie – 2 alebo 4 otvory

Nadmerný výstup pre presah formátu A3 – SRA3                                                                    Brožúra

Viacnásobné zošívanie

Viac možností záverečných úprav,
väčšia flexibilita dizajnu 
Farebná tlačiareň Phaser 7800 ponúka profesionálnym grafikom pôsobivú 
škálu záverečných úprav pre komerčné použitie. V závislosti od vlastných 
potrieb a rozpočtu si môžete vybrať multifunkčné rozšírenie Professional Finisher
a využiť stohovanie, dierovanie, viazanie brožúr a skladanie do tvaru V, alebo si
môžete vybrať rozšírenie Office Finisher LX a získať možnosť využiť stohovanie
spolu s možnosťou pridania samostatného dierovania, skladania a zošívania
podľa aktuálnych požiadaviek.



Stručné fakty o tlačiarni Phaser® 7800

Tlač

330 x 457 mm

str./min45

Š x H x V (konfigurácia DN):
641 x 699 x 578 mm

1

2

3

Tlačiareň Phaser 7800 s rozšírením  
Professional Finisher

1   
Professional Finisher

Pokiaľ k tlačiarni Phaser 7800 pripojíte rozšírenie
Professional Finisher, budete môcť využiť veľké 
množstvo profesionálnych záverečných úprav 
dokumentu.

•  Stohovanie: 1 500 listov plus horný vykladač 
na 500 listov

•  Zošívanie: 50 listov, rôzne umiestnenia
•  Dierovanie – 2 alebo 4 otvory
• Zošívanie brožúr s väzbou
•  Skladanie do tvaru V, až 15 listov
•  Formáty: 182 x 182 mm až 330,2 x 483 mm

 

2   
Office Finisher LX

Pokiaľ nepotrebujete niektoré z pokročilejších 
možností úprav, ktoré Professional Finisher ponúka, 
zvážte rozšírenie Office Finisher LX, ktoré ponúka
možnosť využitia dierovania a/alebo skladanie podľa
aktuálnych požiadaviek.

•  Stohovanie: 2 000 listov bez zošitia, 1 000 listov  
s jednou sponkou či 750 listov s dvoma sponkami

• Zošívanie: 50 listov, rôzne umiestnenie
•  Formáty: 100 x 148 mm až 330,2 x 488 mm

 

3   
Zariadenie k tvorbe brožúr pre rozšírenie
Office Finisher LX

Pridajte k rozšíreniu Office Finisher LX možnosti tvorby 
brožúr a vytvárajte brožúry s až 15 listami – zošité 
a predzložené.

•  Formáty: 210 x 279,4 mm až 330,2 x 457,2 mm



 
Rýchlosť tlače

Phaser 7800DN Phaser 7800DX Phaser 7800GX

Až 45 str./min. farebne / 45 str./min. čiernobielo

Pracovná záťaž                        Až 225 000 strán/mesiac1

Manipulácia s papierom  
Výstup médií                         Štandardne    Zásobník 1: 100 listov; užívateľské formáty: 88 x 99 mm až 320 x 1219 mm

Zásobník 2: 520 listov; užívateľské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Nie je k dispozícii                           Vysokokapacitný tandemový zásobník:  
2 520 listov; užívateľské formáty:  
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

Modul s 3 zásobníkmi:  
1 560 listov; užívateľské formáty:  
140 x 182 mm až 330 x 457 mm

 Voliteľne    Modul s 3 zásobníkmi                                                                 Nie je k dispozícii

Vysokokapacitný tandemový zásobník                              Nie je k dispozícii

Celková štandardná kapacita    620 listov                                                                                     3 140 listov                                                                                 2 180 listov

Voliteľná sada pre extra ťažké médiá: umožňuje automatickú obojstrannú tlač zo zásobníku 1 na médiá s gramážou až 300 g/m²

Možnosti  
záverečných úprav           Štandardne

 
Dvojitý ofsetový výstupný zásobník: každý 250 listov

 Voliteľne    Office Finisher LX: výstupný vykladač na 2 000 listov, 50 zošitých listov, zošívanie v 2 bodoch, voliteľné dierovanie

Zariadenie pre tvorbu brožúr pre Office Finisher LX: pridáva možnosť výroby brožúr (skladanie, zošívanie) z maximálne 15 listov

Professional Finisher: Stohovanie: vykladač na 1 500 listov a horný vykladač na 500 listov, dierovanie a zošívanie50 listov vo viacerých bodoch, tvorba zošívaných
broúr, skladanie do tvaru V

Automatická obojstranná tlač               Štandardne

Tlač  
Vytlačenie prvej strany                                    9 s farebne alebo čiernobielo

Rozlíšenie (max.)                                        Rozšírené: 1 200 x 2 400 x 1 dpi / fotografický režim: 600 x 600 x 8 dpi / štandardný: 1 200 x 600 x 1 dpi

Procesor 1,33 GHz 

Pamäť / Pevný disk                                    2 GB / 160 GB

Pripojenie                Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, voliteľné externé bezdrôtové pripojenie 802.11 b, g, n

Jazyky popisu stránky Emulácia Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct verzia 1.6

Tlačové funkcie                                          Priorita tlačovej úlohy, funkcia Farba slovami, priama tlač z PDF, inteligentná obojstranná tlač, čiernobiela tlač pri vyčerpaní farebného toneru, zabezpečená tlač 
a osobné tlačové úlohy, tlač brožúr, inteligentné zásobníky, funkcia Sample Set, osobná uložená tlač, užívateľské formáty, kompletovanie v pamäti, tlač plagátov,
vodoznaky, funkcia PhaserSMART®, nástroje pre odosielanie tlače, rozšírená možnosť ukladania písma, prispôsobenie veľkosti, oddeľovanie stránok, tlač viac
strán na list, protokol IPP, súčasné spracovanie niekoľkých úloh, ovládač s obojsmernou komunikúciou, rozloženie/vodoznak, možnosť uložiť písma/formuláre

Účtovanie                                    Účtovanie úloh, nástroje pre analýzu využitia, automatický odpočet stavu počítadiel, automatické informácie o nutnosti doplnenia spotrebného materiálu

Zabezpečenie                           Zabezpečené HTTPS (SSL), IPsec, overovanie 802.1X, IPv6, SNMPv3, prepis obrázku, nastaviteľné prepisovanie hard disku, ovládanie portu, filtrovanie adries IP

Softvérové riešenia
Štandardne    PhaserCal®

 Voliteľne    Voliteľne                                                                                                                                                                                             Softvér PhaserMatch 5.0 s prístrojom pre meranie
farieb PhaserMeter® od spoločnosti X-Rite

Záruka Ročná záruka opravy u zákazníka

1 Mesačná kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné plnenie na maximum.

Phaser® 7800
Farebná tlačiareň



Správa zariadení
Webový server CentreWare® Internet Services, web CentreWare, 
upozornenie e-mailom, klonovanie, PhaserSMART®, účtovanie
úloh, analýza využitia, nástroje pre odosielanie tlače, sledovanie 
úloh, administrátorské rozhranie WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

Tlačové ovládače 
Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5 a vyššie, 
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®

Možnosti písiem 
139 písiem formátu PostScript®; 93 písiem formátu PCL®

Štandardy farieb
Kalibrované napodobenie farieb PANTONE®, farba nezávislá na 
zariadení Adobe® PostScript®, medzinárodné štandardy farieb 
CIE a podpora pre systémy správy farieb ICC, ICM a Apple  
ColorSync, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Manipulácia s médiami
Zásobník 1: 75-350 g/m²;  
automatická obojstranná tlač: 75-256 g/m²;  
automatická obojstranná tlač s voliteľnou sadou pre extra  
ťažké médiá: 75-300 g/m² 
Zásobníky 2-5 a dokončovacie technológie: 75-256 g/m² 
Ľahký až veľmi ťažký tvrdý papier (kriedový a základný), obyčaj-
ný, predtlačený, s dierovaním, hlavičkový, recyklovaný, užívateľ-
ský, obálky, fólie

Prevádzkové prostredie
Teplota: Prevádzková: 10 až 32 °C 
Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie):  
Prevádzková: 15 % až 85 % 
Akustický tlak: pri tlači: 52 dB(A)  
v pohotovostnom režime: 21 dB(A) 
Hlasitosť prevádzky: pri tlači: 6,81 B(A)  
v pohotovostnom režime: 3,80 B(A)

Požiadavky na napájanie
230 V: 50/60 Hz: pri tlači (priemerne): 760 W  
V aktívnom režime: 86 W  
Úspora napájania: 56 W  
Režim spánku: 6,3 W

Rozmery bez balenia (Š x H x V)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm, výška: 81 kg 
7800GX: 641 x 699 x 953 mm, výška: 116 kg 
7800DX: 641 x 699 x 953 mm, výška: 125 kg 
Office Finisher LX: 1 012 x 552 x 942 mm, výška: 28 kg 
Office Finisher LX so zariadením na tvorbu brožúr:  
1 012 x 597 x 1 057 mm, výška: 37,2 kg 
Professional Finisher: 885 x 650 x 1 010 mm, výška: 90,7 kg

Certifikácia
Certifikácia podľa UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydanie 
FCC oddiel 15, trieda A 
Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydanie
Smernica EMC 2004/108/ES 
EN 55022, trieda A 
EN 55024 
Smernica RoHS 2002/95/ES 
V súlade so sekciou 508 
Certifikácia ENERGY STAR®

Spotrebný materiál
Zásobníky tonera so štandardnou kapacitou: 
Modrá: 6 000 strán1 106R01624
Purpurová: 6 000 strán1 106R01626
Žltá: 6 000 strán1         106R01625
Vysokokapacitné zásobníky tonera:
Čierna: 24 000 strán1                                                                  106R01573
Modrá: 17 200 strán1                                                                        106R01570
Purpurová: 17 200 strán1                                                                                    106R01571
Žltá: 17 200 strán1                                                                                                           106R01572
Náhradné sponky pre Office Finisher LX                                     008R12941 
Náhradné sponky pre Professional Finisher                                     008R12897

Položky bežnej údržby
Zobrazovacia jednotka: Až 145 000 strán2                                     106R01582
Odpadová kazeta: Až 20 000 strán2                                                       108R00982
Sací filter: Až 120 000 strán2                                                                            108R01037

Možnosti
Office Finisher LX 097S04166
Zariadenie na tvorbu brožúr pre Office Finisher LX             497K03850
Dierovanie 2 alebo 4 otvorov pre Office Finisher LX              497K03860
Professional Finisher 097S04167
Modul s 3 zásobníkmi                                                                               097S04159 
Vysokokapacitný tandemový zásobník                                      097S04160
Voliteľná sada pre extra ťažké médiá                                    097S04341
PhaserMatch 5.0  
(vrátane nástroja Phasermeter® od spoločnosti X-Rite)  097S04276
Adaptér bezdrôtovej siete
– európska redukcia napájania                                                097S03741
– britská redukcia napájania                                                     097S03742

1  priemerrný počet štandardných stránok. Uvádzaná vyťaženosť podľa 
normy ISO/IEC 19798. Vyťaženosť sa líši v závislosti od tlačeného obsahu,
pokrytia a režimu tlače.

2  priemerný počet štandardných stránok. Vyťaženosť sa líši v závislosti 
od dĺžky tlačovej úlohy, veľkosti a orientácie médií.
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