
Phaser® 5550  
Drukarka laserowa
Perfekcyjne drukowanie

Phaser® 
5550 
czarno-biała 
drukarka laserowa z 
obsługą formatu A3 



Niezwykła produktywność
Poznaj urządzenie Phaser 5550 — drukarkę 
laserową z obsługą formatu A3 zapewniającą 
nadzwyczajne połączenie wydajności z 
imponującą jakością.  

•  Szybki wydruk — do  
50 str/min jednostronnie 
oraz do 50 obrazów/
min w przypadku druku 
dwustronnego — umożliwia 
sprawne wykonanie nawet 
najbardziej wymagających prac.

•  Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi 
oraz technologia tonera EA-HG firmy Xerox 
zapewnia wyjątkową jakość druku bez 
spowalniania wydajności.

•  Łatwość realizacji złożonych zadań 
drukowania — nawet w przypadku 
wielostronicowych zadań z grafiką, 
obrazami i wykresami — dzięki wydajnemu 
procesorowi 500 MHz.

•  Czas drukowania pierwszej strony, 
wynoszący zaledwie 6,5 sekundy oznacza 
krótkie oczekiwanie, nawet w przypadku 
obciążonej sieci.

•  Niestandardowe materiały i rozmiary 
oraz zaawansowane funkcje drukowania, 
np. sortowanie, drukowanie od 
krawędzi do krawędzi, sprostają nawet 
najbardziej złożonym wymogom druku. 
Ponadto dostępne są funkcje zszywania 
i dziurkowania.  

Inteligentne, niezawodne działanie 
Drukarka laserowa Phaser 5550 posiada 
nowatorskie, inteligentne funkcje, które 
ułatwiają instalację i codzienne użytkowanie. 
a wytrzymałe podzespoły zapewniają całkowitą 
niezawodność. 

•   Bezproblemowe drukowanie znacznych 
ilości dokumentów dzięki wydajnemu 
cyklowi pracy 300 000 stron na miesiąc.  

•   Instalator Xerox automatycznie 
instaluje i konfiguruje drukarkę w sposób 
umożliwiający łatwe połączenie sieciowe 
w ciągu kilku minut.

•  Bezpieczeństwo prywatnych danych 
dzięki wbudowanej obsłudze 802.1x 
i IPv6, najnowszych sieciowych protokołów 
zabezpieczeń.  

•  Łatwiejsze niż kiedykolwiek drukowanie 
sieciowe. Pomocne funkcje, jak np. 
wbudowany serwer sieciowy CentreWare IS, 
umożliwiają obsługę urządzenia z 
komputerów użytkowników, a powiadomienia 
na e-mail informują administratorów o 
powszechnych zdarzeniach, jak np. niski 
poziom tonera w momencie, w którym nie 
ma on jeszcze wpływu na jakość druku.

•  System rozwiązywania problemów on-line 
PhaserSMART® zapewnia dostęp online 
do Bazy wiedzy Xerox przez 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu, dostarczając 
sprawnie rozwiązania i ułatwiając w ten 
sposób użytkownikom szybki powrót do pracy. 
Dodatkowo, powiadomienia PrintingScout® 
wyświetlają natychmiast na pulpicie 
wyskakujące komunikaty w przypadku 
wystąpienia problemów związanych z drukiem.

Nieoceniona wartość
To proste: Drukarka laserowa Phaser 
5550 zapewnia znacznie więcej korzyści, 
niż jakakolwiek inna drukarka tej klasy, 
a niskie koszty użytkowania gwarantują 
nieprzekraczanie budżetu.   

•   Bezkonkurencyjny wskaźnik całkowitego 
kosztu posiadania wynika z przystępnej 
ceny zakupu drukarki i niskich kosztów druku 
pojedynczej strony.

•  Wydajne materiały eksploatacyjne 
wydłużają czas nieprzerwanej pracy, 
a oddzielny bęben i pojemnik z tonerem 
umożliwiają optymalizację użycia każdego 
komponentu. 

•  Możesz oczekiwać niezawodnego działania 
drukarki o imponującej szacunkowej 
wydajności 500 000 bezawaryjnych 
wydruków.

•  Wybierz najlepszą jakość w swojej 
klasie i korzystaj z różnorodnych narzędzi 
zarządzania drukiem, pamięci do 1 GB, 
Adobe® PostScript® 3™, i innych.

•  Narzędzie do analizy użytkowania oraz 
funkcja Rozliczania zadań umożliwiają 
gromadzenie, organizowanie i analizę danych 
dotyczących użytkowania, w celu lepszej 
kontroli kosztów.

•  Standardowa dwuletnia gwarancja 
potwierdza wyjątkową niezawodność 
i wydajność.

Phaser® 5550 Drukarka laserowa
Drukuj więcej i szybciej. Wydajna, niezawodna i posiadająca wiele użytecznych 
funkcji drukarka laserowa Xerox Phaser 5550 jest nieocenionym urządzeniem 
dla każdego biura, które tworzy znaczne ilości różnorodnych dokumentów.

Phaser® 5550 w skrócie
•   Druk do 50 stron na minutę
•   Rzeczywista rozdzielczość 

1200 x 1200 dpi
•   Wydajny procesor 500 MHz
•   300 000 stron/miesiąc
•   pamięć 256 MB, 

rozszerzalna do 1 GB
•   Czas drukowania pierwszej 

strony – 6,5 s.

WxDxH: 
5550B, N, DN:  
40 x 525 x 498 mm
5550DT: 
640 x 525 x 778 mm

50 
str/min

Phaser 5550 DT  
z podajnikiem na 1000 arkuszy

Drukowanie

A3

str/min50
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Uproszczone śledzenie wykorzystania

Funkcja licząca wbudowanego serwera 
sieciowego CentreWare IS, nieoceniona 
w zarządzaniu budżetem, przyspiesza i ułatwia 
śledzenie urządzenia i planowanie zaopatrzenia.

Pojemność wejściowa

   Zasobnik 1 na 100 arkuszy 
(wielofunkcyjny) do specjalnych 
zadań drukowania

2    Moduł automatycznego  
drukowania obustronnego  
(standardowo w konfiguracjach DN/DT)

3    Dwa zasobniki na 500 arkuszy  
(regulowane do A3) 

4    Podajnik na 1000 arkuszy posiada 
dodatkowe dwa zasobniki A3 
(standard dla konfiguracji DT)

5    Opcjonalny podajnik na 2000 
arkuszy (A3) (wymaga instalacji 
podajnika na 1000 arkuszy)

6    Opcjonalna taca do kopert 
(nie pokazana)

Możliwość podłączenia

7    Łączność 10/100/1000 Ethernet 
(standardowo w konfiguracjach N/DN/DT) 

8    Opcjonalny zestaw zwiększający 
wydajność (w tym dysk twardy 40 GB) 
zapewnia więcej funkcji druku

9    Opcjonalny bezprzewodowy 
adapter sieciowy

Wyjście papieru

10    Zasobnik wyjściowy na 500 arkuszy 
zadrukowaną stroną do dołu

11    Opcjonalne urządzenie wykańczające do 
zszywania/dziurkowania na 3500 arkuszy 
(dostępny także układacz na 3500 arkuszy)

Rozbudowane opcje obsługi 
i wykańczania papieru
Różnorodne opcje wejścia i wydruku 
wysokonakładowego druku Druk na na 
szerokim wyborze nośników — począwszy od 
widokówek, a skończywszy na formacie A3, od 
papieru bond o gramaturze od 60 do 215 g/m2, 
okładkach; kopertach, etykietach, wizytówkach 
oraz foliach. 

Phaser® 5550 Konfiguracja drukarki Opcje

Phaser 5 550B

•  3 zasobniki, 
pojemność 
1100 arkuszy.

•  Łączność poprzez 
port USB 
i równoległy

Phaser 5 550N

5550B model plus:

•  10/100/1000 
Ethernet

Phaser 5550DN

5550B model plus:

•  10/100/1000 
Ethernet 

•  Automatyczne 
drukowanie 
dwustronne

Phaser 5550DT

5550B model plus:

•  10/100/1000 Ethernet 

•  Automatyczne 
drukowanie dwustronne 

•  Podajnik na 
1000 arkuszy 
(razem pojemność 
2100 arkuszy)

•  Zestaw zwiększający wydajność  
(zawiera dysk twardy 40 GB)

•  podajniki na 1000 i 2000-arkuszy

•  Układacz na 3500 arkuszy

•  Bezprzewodowy adapter sieciowy

•  Taca do kopert



Phaser® 5550
Czarno-biała drukarka laserowa

1  Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.
2  Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu o średnie zadanie druku 3 stron formatu letter/A4. Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji materiału. 
3  niedostępne dla 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami towarowymi XEROX CORPORATION 
w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Jako partner ENERGY STAR®, firma Xerox Corporation stwierdziła, że te produkty są zgodne z 
wytycznymi ENERGY STAR® dotyczącymi efektywności wykorzystania energii (5550DN/DT). Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich producentów. Informacje o produkcie oraz jego specyfikacje mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. 5/08     610P729651 55ABR-01JB

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

 5550B 5550N 5550DN 5550DT

Szybkość Do 50 stron na minutę (A4) Do 50 stron na minutę jednostronnie, 50 obrazów na minutę dwustronnie (A4)

Cykl roboczy Do 300 000 stron/miesiąc

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa W standardzie Podajnik 1 (MPT): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm do 297 x 432 mm

Zasobnik 2: 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm

Zasobnik 3: 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm

Opcjonalnie Taca 4-5: Podajnik na 1000 arkusz; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm W standardzie

Zasobnik 6: Podajnik 2000 arkuszy; rozmiary: A4/216 x 279 mm

Taca do kopert: Rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm

Wyjście papieru W standardzie 500 arkuszy

Opcjonalnie Zasobnik odbiorczy: Układacz na 3000 arkuszy z górną tacą na 500 arkuszy

Urządzenie wykańczające: Układacz na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, 50 arkuszy zszytych w wielu pozycjach oraz dziurkacz na 3 lub 2/4 otwory

Automatyczne drukowanie 
dwustronne

Opcjonalnie W standardzie

Drukowanie  
Czas drukowania pierwszej strony

Do 6,5 sekund

Rozdzielczość (maksymalna) Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Procesor 500 MHz

Pamięć (standardowa/maksymalna) 256 MB / 1 GB

Możliwość podłączenia Port równoległy, USB 2.0 10/100/1000 Base-T Ethernet, port równoległy, USB 2.0

Języki opisu strony Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emulacja, bezpośrednie drukowanie do formatu PDF (z opcją dysku twardego)

Funkcje drukowania W standardzie Zasobniki inteligentne, Druk broszur, Drukowanie od krawędzi do krawędzi, Negatywy, Obrazy lustrzane, Skalowanie, Znaki wodne, Autodopasowanie, 
Niestandardowe wymiary papieru, Okładki, Strony rozdzielające, Pamięć RAM do sortowania, Drukowanie n stron na arkuszu, Powiadamianie o zakończeniu zadania

nie dot. Druk zdalny, rozliczanie zadań

Opcjonalnie Zestaw zwiększający wydajność (w tym dysk twardy 40 GB) umożliwia Druk bezpieczny/próbny/osobisty/opóźniony, Sortowanie 
twardego dysku, Druk z, Drukowanie bezpośrednio do formatu PDF, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy.

Gwarancja Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta

Zarządzanie urządzeniem*
Wbudowany serwer sieciowy CentreWare® 
IS, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, 
Narzędzie do analizy użytkowania firmy 
Xerox, Powiadomienia na e-mail MaiLinX, 
Powiadomienia alarmowe PrintingScout®, 
PhaserSMART® 

(*niedostępne dla modelu 5550B)

Sterowniki druku 
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, 
Mac OS® X wersja 10,3 lub wyższa, Novell 
Netware® 5.x/6,5 (tylko 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, Xerox Walk-Up® sterowniki 
drukarki z Windows 2000 lub wyższą wersją

Możliwości czcionek 
czcionki 139 PostScript®; czcionki 83 PCL®

Obsługa nośników
Zasobniki 1, 3–6: 60–215 g/m2;  
Drukowanie obustronne: 60 do 163 g/m2; 
Zasobnik 2: 60–105 g/m2;  
Rodzaje nośników: Papier zwykły, koperty, 
etykiety, folie, wybór kart

Środowisko pracy
Temperatura: 5° do 32°C  
Wilgotność: 15% do 85%  
Ciśnienie akustyczne:  
Podczas drukowania: 54 dB(A), 
Stan gotowości: 22 dB(A)  
Moc akustyczna: Podczas drukowania: 7,19 B,  
W stanie gotowości: 5.0 B 
Czas nagrzewania  
(z trybu oszczędzania energii): 37 sekund 
FPOT z trybu oszczędzania energii:

Dane elektryczne
Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz 
Zużycie energii: Podczas drukowania: 900 W,  
Stan gotowości: 105 W,  
Tryb oszczędzania energii: 11 W, 
5550DN/DT: Zgodna z ENERGY STAR®

Gabaryty 
(SzerokośćxGłębokośćxWysokość)
5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm  
Waga: 41 kg 
5550DT: 640 x 525 x 778 mm  
Waga: 64 kg

Certyfikaty
Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
wydanie 1, FDA/CDRH – Wyrób laserowy  
klasy 1, FCC Część 15, Klasa A, Kanada 
ICES-003, Klasa A, znak CE, Dyrektywa 
niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 60950-1, 
wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób laserowy  
klasy 1, Dyrektywa EMC 2004/108/EC, 
EN 55022, Klasa A, EN 55024,  
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC,  
Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Pudełko zawiera
•  Drukarka Phaser 5550
•  Kaseta z tonerem (wydajność 35 000 stron)
•  Bęben (wydajność 60 000 stron)
•  Zestaw uniwersalny – World kit 

(zawiera dysk CD z oprogramowaniem 
i dokumentacją, kartę rejestracyjną, 
książeczkę gwarancyjną)

•  Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem: 350 000 stron1 106R01294
Bęben: 600 000 stron1 113R00670
Paczka zszywek (15 000) 008R12941

Rutynowa konserwacja
Zestaw do konserwacji Maintenance 
Kit, 220V: 300 000 stron2 109R00732

Opcje
Zestaw zwiększający wydajność  
(zawiera dysk twardy 40 GB ) 097S03878
5550B do N Upgrade Kit 097S03879
Moduł dupleksowania 097S03220
1,000-arkuszy (Podajnik) 097S03716
2,000-arkuszy (Podajnik) 097S03717
3,500-arkuszy (Układacz) 
z sortowaniem zadań 097S03719
3,500-arkuszy Urządzenie 
wykańczające 097S03282
Taca do kopert 097S03286
Pamięć 256 MB Phaser 097S03743
512 MB (Pamięć) Phaser 097S03635
32 MB Pamięć Flash 097S03880
Bezprzewodowy adapter 
sieciowy, 220V3 097S03741


