
Phaser®

7800 
A3
Kleur
Printer 

Xerox® Phaser® 7800
Kleurenprinter
De gouden standaard voor 
de grafische kunsten

TITLE: X_26017_78XBR-01DE   LANGUAGE: Dutch   DATE: 13 June 2013 12:09 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 12



Ongeëvenaarde kleurafdrukken. Toonaangevende mediaflexibiliteit. 
Professionele kleurmanagementtechnologie. Allemaal standaardeigenschappen 
van de Phaser 7800 – de enige A3 kleurenprinter in zijn klasse die is uitgerust 
met alle, in de intens huidige grafische omgeving onontbeerlijke, geavanceerde 
mogelijkheden. Nu kan elk bedrijf dat veel hoge resolutie printwerk heeft, zoals 
reclamebureaus, grafische ontwerpers, marketing communicatiebedrijven, 
fotostudio's, medical imaging specialisten en talloze anderen meer van zijn 
essentiële printwerk in-house vervaardigen, dankzij de ultramoderne technologische 
eigenschappen van de Phaser 7800 kleurenprinter.

Phaser® 7800 kleurenprinter
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•  Echte 1200 x 2400 dpi. De hoge 
printresolutie van de Phaser 7800 
kleurenprinter zorgt voor consistent 
realistische beelden, foto's en grafieken, plus 
haarscherpe tekst en details als fijne lijnen.

•  Kleuren die altijd aan uw 
verwachtingen voldoen. PANTONE® 

goedgekeurde kleursimulaties en Xerox 
kleurcorrectietechnologie leveren resultaten 
die altijd aan uw verwachtingen voldoen, 
terwijl echte Adobe® PostScript® 3™ zorgt 
voor nauwkeurigheid waarop u kunt 
vertrouwen.

•  Zien is geloven. Maak indruk op uw 
bestaande en potentiële klanten met 
drukwerk dat u tot nu toe alleen door een 
printshop kon laten leveren. De Phaser 7800 
produceert glanzende, levendige kleuren; volle 
zwarte kleuren; en vloeiende kleurovergangen 
zonder strepen, vlekken en randen.

•  Zuivere beelden. Magnifieke kleurkwaliteit 
betekent heel weinig als uw boodschap niet 
helder is voor uw publiek. Geavanceerde 
trapping-technologie zorgt voor zuivere 
randen en voorkomt leemtes tussen twee 
kleuren. Plus, zwarte tekst op een gekleurde 
achtergrond en gekleurde tekst op een zwarte 
achtergrond wordt altijd even scherp en 
helder geprint.

•  Geavanceerde printkoptechnologie. De 
Phaser 7800 kleurenprinter heeft een Xerox 
Hi-Q LED-printkop die zorgt voor een betere 
dot-to-dot-intensiteit en timingcontrole en de 
kleuren nauwkeuriger registreert. 

Printshop kwaliteit kleur, zonder de printshop
Vereist uw werk topkwaliteit kleurafdrukken dan is de Phaser 7800 
kleurenprinter de aangewezen keus voor u. Door zijn succesvolle combinatie van 
consistent superieure beeldkwaliteit en kleurmatchingtechnologieën op professional 
niveau biedt geen andere A3 kleurenprinter creatieve professionals dezelfde vrijheid 
om meer klantgericht materiaal in-house te produceren.
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Mediameesterschap
Voor ontwerpers, fotografen en creatieve vakmensen in elke bedrijfstak: 
dankzij zijn ongelofelijke mediaflexibiliteit biedt de Phaser 7800 u wat betreft type 
printwerk onbegrensde mogelijkheden.Van kant-en-klare brochures en offertes 
tot affiches, banieren, boekjes en visitekaartjes: geen andere printer in zijn klasse 
produceert zo’n verbazingwekkende kleurkwaliteit op zoveel verschillende gewichten 
en formaten papier. Doe er uw voordeel mee en laat uw creativiteit de vrije loop op 
gewichten van 75 tot 350 g/m² en formaten van 88 x 99 mm tot 320 x 1.219 mm.

350
g/m²

Capaciteit mediagewicht

Enkelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen met 
optionele Extra heavy duty mediakit

75 g/m² 256 g/m² 300 g/m² 350 g/m²

Welk gewicht en 
formaat papier 
je ook kiest, de 
Phaser 7800 
print erop
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Milieuvoordelen
De Phaser 7800 kleurenprinter bezit 
standaard een indrukwekkende reeks 
eigenschappen die uw kantoor in 
staat stellen uw impact op het milieu 
te reduceren.

•  EA toner. De minimum 
smelttemperatuur van onze EA 
toner met low-melt technologie 
ligt 20° C lager dan conventionele 
toner voor nog grotere energiebe- 
sparingen.

•  Minder papierverbruik. Bespaar 
papier en geld door documenten 
van meerdere pagina's 
automatisch dubbelzijdig te 
printen.

•  Hi-Q LED Print engine. Bewezen 
Hi-Q LED print engine verbruikt 
weinig energie, vraagt weinig 
plaats en produceert nauwelijks 
geluid.

•  Inductiewarmte fuser. De IH 
fuser warmt sneller op en verbruikt 
aanzienlijk minder energie in de 
standby-modus dan conventionele 
fusers. Uw eerste pagina verschijnt 
binnen 15 seconden.

Verreweg de beste kleurafdrukken
Krachtige, baanbrekende software-oplossingen 
voor kleurmatching, proefdrukken en variable-
data printing stellen u in staat om nog meer 
professioneel grafisch en marketingmateriaal 
in-house te produceren.

PhaserMatch® 5.0 met PhaserMeter® 
Colour Measurement Device 
powered by X-Rite. PhaserMatch 
5.0 kleurmanagement- en 
kalibratiesoftware, standaard bij de 
Phaser 7800GX-configuratie (optioneel bij 
DN- en DX-configuraties), stabiliseert het 
kleurcontroleproces – door consistente, 
voorspelbare en reproduceerbare 
kleurmatching. Plus, het PhaserMeter all-
in-one Colour Measurement Device legt de 
kleuren vast en helpt bij het ijken van uw 
monitors en  Phaser 7800 printer.

De voordelen van PhaserMatch 5.0 zijn:

•  Kleurkalibratie voor accurate en 
consistente resultaten

•  Volledige controle over reproduceerbare 
kleuren- spaart tijd en geld.

•  Hogere kleurprecisie bij visuals of 
proefdrukken in de pre-press

•  Beperking van proefdrukken en 
zekerheid dat de digitale kleurenproof 
de verwachting over de perskleuren 
waarmaakt.

EFI™ Fiery eXpress 4.5.  Voor grafische 
kunstenaars en kleurprofessionals is 
het enorm belangrijk om proefdrukken 
te maken die de eigenschappen van 
het eindresultaat voorspellen. Of u nu 
proefdrukken van hoge kwaliteit of 
fotoprints met hoge resolutie nodig hebt, 
de Phaser 7800-kleurenprinter en Fiery 
eXpress 4.5 voor Xerox zorgen samen voor 
kosteneffectieve, in-house kleurproeven.

XMPie uDirect Studio LE*.  Met 
deze geïntegreerde suite van XMPie-
desktopsoftwaretools (uDirect en 
uImage®) maakt u documenten met meer 
impact en relevantie door afbeeldingen 
op geavanceerde wijze aan te passen 
met variabele gegevens. Met uDirect 
Studio kunt u op basis van variabele 
gegevens indrukwekkende documenten 
met gepersonaliseerde afbeeldingen en 
illustraties maken met behulp van  
XMPie uImage en Adobe Photoshop®  
en Illustrator®.

*Alleen als bundel beschikbaar voor Phaser 7800V_DNY
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•  Snel printen. De Phaser 7800 helpt u uw 
deadlines te halen door tot 45 ppm af te 
printen, zowel in kleur- als in zwart-wit.

•  Een echte krachtpatser. De Phaser 7800 is 
met zijn 1,33 GHz processor, 2 GB geheugen 
en een standaard harde schijf van 160 GB 
ontworpen om een voortdurende stroom 
van hoge resolutie printjobs met veelkeurige 
beelden en grafische elementen aan te 
kunnen.

•  Standaard dubbelzijdig printen. 
Automatisch dubbelzijdig printen is 
standaard voor meer flexibiliteit en lager 
papierverbruik  De Phaser 7800 print 
dubbelzijdig even snel als enkelzijdig, zodat u 
om het milieu te sparen geen efficiëntie hoeft 
op te offeren. Met de optionele Extra heavy 
duty mediakit kunt u dubbelzijdig printen op 
standaard en afwijkende papierformaten 
tot 300 g/m². Geen andere printer in deze 
klasse is in staat zo'n breed scala aan zwaar 
materiaal te verwerken.*  

•  Duurzaamheid. Met een duty cycle van 
meer dan 225.000 pagina's per maand is de 
Phaser 7800 kleurenprinter erop gebouwd om 
constant gebruik doorstaan en vele jaren een 
topprestatie te leveren.

•  Totale gemoedsrust. In het 
onwaarschijnlijke geval dat zich een probleem 
voordoet, valt uw Phaser 7800 onder een 
éénjarige onsite garantie of PagePack 
contract.

Het toppunt van productiviteit
Gebouwd voor een snelle, uiterst veeleisende omgeving levert de Phaser 7800 
kleurenprinter een duidelijk superieure kleurkwaliteit zonder zijn uitzonderlijke 
snelheid of betrouwbaarheid op te offeren. Nu kan elke business of organisatie 
die op kleur rekent - om producten te verkopen, nieuwe opdrachten te werven of 
creatieve concepten te delen - naar behoefte de meest indrukwekkende, kant-en-
klare marketing materialen produceren.

* Gebaseerd op kleur A3 (laser / LED) printers zoals gedefinieerd door 
IDC en leverbaar vanaf november 2011.
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•  Geavanceerd aanraakscherm. De Phaser 
7800 bezit een ultramodern 109 mm, 
kleurenaanraakscherm. De grote, heldere 
iconen en intuïtieve menu's maken walk-up 
taken sneller en gemakkelijker dan ooit.

•  Hulp waar ze nodig is. De Phaser 7800 
heeft op het kleurenaanraakscherm interne 
helpvideos met snelle, gemakkelijke stap-
voor-stap grafische instructies om problemen 
op te lossen.

•  Moeiteloos printermanagement. De 
CentreWare® Internet Services integrale web 
server helpt u kostbare tijd besparen door 
het configureren, clonen en automatisch 
installeren van extra Phaser 7800 
kleurenprinters eenvoudiger te maken. U kunt 
ook via uw webbrowser de taakstatus zien en 
problemen oplossen.

•  Minder interventies. Duurzame, door de 
gebruiker vervangbare artikelen, zoals de 
imaging unit en de fuser, zijn gemakkelijk 
bereikbaar en simpel te vervangen. Bovendien 
zijn ze gemaakt voor een maximale 
gebruiksduur, zodat u langer productiever 
kunt blijven. 

•  Gemakkelijk toegang aan de voorzijde. 
De Phaser 7800 is ontworpen met uw gemak 
in gedachten. Het is niet noodzakelijk om 
de printer te draaien of te verplaatsen voor 
routineonderhoud zoals het vervangen van 
toner of het bijvullen van papier.

•  Bi-directionele communicatie. De 
Phaser 7800 stuurt print-job updates, met 
voorraadniveaus van toner en papier, naar uw 
desktop of zelfs via internet. Pop-up’s melden 
elk printprobleem meteen - met de oplossing 
erbij.

Het accent op simpel
Hoewel de Phaser 7800 kleurenprinter is ontworpen voor een breed scala van 
complexe printtaken is hij uiterst gebruiksvriendelijk. Met zijn superieure printer 
management en zijn vernieuwende en nuttige technologie zult u, zelfs als u geen 
ervaring hebt in het werken met geavanceerde kleurenprinters, al gauw vertrouwd 
zijn met de schat aan nuttige functies die de Phaser 7800 u biedt.
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Meer afwerkingsopties, meer ontwerpflexibiliteit
De Phaser 7800 kleurenprinter biedt grafici de keuze uit een indrukwekkende 
reeks kant-en-klare afwerkingsopties. Afhankelijk van uw behoeften en budget 
kunt u kiezen voor de alles-in-een Professional Finisher met gestaffelde uitleg, nieten, 
perforeren, boekjes maken en v-vouwen; of u kunt beginnen met Office Finisher LX. 
Dan krijgt u gestaffelde uitleg en nieten met de flexibiliteit om perforeren, rillen en 
nieten toe te voegen wanneer uw werk dat vereist.

Oversize Output voor A3 aflopend

V-vouwen 2-4 gaats perforeren

Boekjes

Nieten op meerdere posities

AccordianPix® Everflat® Books FunFlip® PhotoPix

Xerox Media: unieke media applicaties voor digitale kleurenprinters
Als aanvulling op onze lijn van robuust normaal en gecoat papier stellen de Xerox speciale media producten, drukkers in staat zich 
vernieuwend op te stellen, hun klanten unieke oplossingen voor hun behoeften te bieden en intussen meer winst te maken. Voor meer 
informatie over deze en andere Xerox Speciale Media, ga naar www.xerox.com.
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1

Phaser 7800 met Professional Finisher 
(installatie van een module met 3 laden of 
met een dubbele hogecapaciteitslade vereist)

1   
Professional Finisher*

De naam zegt het al: rust uw Phaser 7800 uit met de 
Professional Finisher en profiteer van een schat aan 
afwerkingsmogelijkheden op professioneel niveau 
voor al uw documenten.

•  Gestaffelde uitleg: 1.500 vel plus een toplade voor 
500 vel

• Nieten van 50 vel op meerdere posities 
• 2-4 gaats perforeren
• Geniet boekjesmaken, tot 15 vel
• V-vouwen tot 15 vel
• Formaten: 182 x 182 mm tot 330,2 x 457,2 mm

 

2   
Office Finisher LX*

Heeft u niet onmiddellijk behoefte aan alle 
geavanceerde mogelijkheden die de Professional 
Finisher biedt, overweeg dan eens de Office Finisher 
LX toe te voegen. Daarmee krijgt u de mogelijkheid 
tot perforeren en/of rillen indien uw workload zich 
uitbreid.

•  Gestaffelde uitleg: 2.000 vel ongeniet, 1.000 vel 
enkel geniet of 750 vel dubbel geniet

• Nieten van 50 vel op meerdere posities 
•  Formaten: 210 x 182 mm tot 297 x 432 mm

 

3   
Booklet Maker voor Office Finisher LX

Voeg de Booklet Maker toe aan uw Office Finisher LX 
en maak boekjes van maximaal 15 vel, gerild en/of 
gehecht in de rug.

•  Formaten: 210 x 279,4 mm tot 297 x 432 mm

* Finishers maken de installatie van een module met 3 laden of met een 
dubbele hogecapaciteitslade noodzakelijk

Phaser® 7800:overzicht

Drukken

330 x 457 mm

ppm45

BxDxH (DN configuratie):
641 x 699 x 578mm

2

3
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Snelheid

Phaser 7800V_DNY Phaser 7800DN Phaser 7800GX Phaser 7800DX

Tot 45 ppm kleur / 45 ppm zwart-wit

Duty cycle Maximaal 225.000 pagina's / maand1

Mediadoorvoer 
Papierinvoer Standaard Lade 1: 100 vel; afwijkende formaten van: 88 x 99 mm tot 320 x 1.219 mm

Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm

n.v.t. 3-ladenmodule: 1.560 vel; 
afwijkende formaten: 140 x 182 
mm tot 330 x 457 mm

Dubbele hogecapaciteitslade :  
Lade 3: afwijkende formaten: 140 x 
182 mm tot  
330 x 457 mm 
Lade 4 en 5: A4 formaat

Optioneel 3-ladenmodule n.v.t.

Dubbele hogecapaciteitslade n.v.t.

Totale standaardcapaciteit 620 vel 2.180 vel 3.140 vel

Optionele Extra heavy duty mediakit: Automatisch dubbelzijdig printen van lade 1 op media tot 300 g/m².

Afwerkopties Standaard Dubbele opvangbak met gestaffelde uitleg: elk 250 vel

Optioneel Office Finisher LX2: Gestaffelde uitleg voor 2.000 vel, nieteenheid op twee posities voor 50 vel, optioneel perforator

Booklet Maker voor Office Finisher LX: Voegt boekjes maken toe (rillen, hechten in de rug) tot 15 vel

Professionele Finisher2: Gestaffelde uitleg voor 1.500 vel  en toplade voor 500 vel, perforatie- en nieteenheid op meerdere posities voor 50 vel, boekjes 
maken met hechten in de rug, V-vouwen

Automatisch dubbelzijdig printen Standaard

Printen 
Eerste pagina verschijnt in  9 seconden in kleur en zwart-wit

Resolutie (max.) Enhanced: 1200 x 2400 x 1 dpi / Fotomodus: 600 x 600 x 8 dpi / Standaard: 1200 x 600 x 1 dpi

Processor 1,33 GHz 

Geheugen/Harde schijf 2 GB / 160 GB minimum

Aansluitingen Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Optionele wireless adapter 802.11 a/b/g

Printertalen Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct versie 1.6

Printfuncties Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Slim dubbelzijdig printen, Run Black, Beveiligd, Opgeslagen en Personal Print, Boekjes printen, Slimme laden, 
Conceptmodus, Personal saved print, Afwijkende paginaformaten, Collatie, Banieren printen, Watermerken3, PhaserSMART®, Tools voor verzenden van 

afdrukken, Opslag voor extra lettertypen, Schalen, Scheidingsvellen, N-up, Internet Printing Protocol (IPP), Job Pipelining, Bi-directionele driver,  
Opmaak/watermerken, Opslag voor extra fonts/formulieren

Accounting Job Accounting, Tool voor verbruiksanalyse, Automatic Meter Read, Automatisch voorraadbeheer

Beveiliging Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X verificatie, IPv6, SNMPv3, Image Overwrite, Configureerbare disk overwrite, Port control, IP filteren

Software Oplossingen
PhaserCal® Standaard

PhaserMatch 5.0 met PhaserMeter® 
Colour Measurement Device 

powered by X-Rite

Optioneel Standaard Optioneel

XMPie® uDirect® Studio LE Standaard n.v.t.

EFI™ Fiery eXpress 4.5 Optioneel

Garantie Eén jaar onsite garantie4

1 Maximum verwachte volumecapaciteit in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.
2 Finishers maken de installatie van een module met 3 laden of met een dubbele hogecapaciteitslade noodzakelijk
3 Alleen Windows driver. 
4 Op producten gekocht onder een 'PagePack' overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Phaser® 7800
Kleurenprinter
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Machinebeheer
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Meldingen 
per e-mail, Cloning, PhaserSMART®, Job Accounting, Tool 
voor verbruiksanalyse, Print Submission Tools, Job Tracker, 
WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Printerdrivers 
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 
10,5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15,  
SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11,0/11iv2, Xerox Global 
Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Ondersteunde lettertypen 
139 PostScript®-lettertypen, 93 PCL®-lettertypen

Kleurnormen 
PANTONE® gecertificeerde simulaties van solid-colour, 
systeem-onafhankelijke  Adobe® PostScript® -kleuren, 
internationale CIE-kleurnormen en ondersteuning voor ICC, 
ICM en Apple ColorSync-kleurenbeheer, PhaserMatch® 5.0, 
PhaserCal®

Mediadoorvoer
Lade 1: 75–350 g/m² ;  
automatisch dubbelzijdig printen: 75–256 g/m².
Automatisch dubbelzijdig printen met Extra heavy duty 
mediakit (optioneel): 75–300 g/m².
Laden 2-5 en finishers: 75–256 g/m².
Licht tot extra zwaar karton (gecoat en ongecoat), normaal 
papier, voorgedrukt, geperforeerd, briefhoofd, enveloppen, 
transparanten, kringlooppapier, afwijkende formaten

Omgevingscondities
Temperatuur: Opslag: In bedrijf: 10° tot 32° C
Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend):  
In bedrijf: 15% tot 85%
Geluidsniveau: bij het afdrukken: 52 dB(A), standby: 21 dB(A)
Geluidsniveaus: bij het afdrukken: 6,81 B(A), stand-by: 3,80 B(A)

Elektrische gegevens
230V: 50/60Hz: bij het afdrukken (gem.): 760 W 
Standby: 86 W 
Energiespaarstand: 56 W 
Slaapstand: 6,3 W

Afmetingen (BxDxH)
7800DN: 641 x 699 x 578 mm; gewicht: 81 kg
7800GX: 641 x 699 x 953 mm; gewicht: 116 kg
7800DX: 641 x 699 x 953 mm; gewicht: 125 kg
Office Finisher LX: 1.012 x 552 x 942 mm; gewicht: 28 kg
Office Finisher LX met Booklet Maker: 1.012 x 597 x 1.057 mm; 
gewicht: 37,2 kg
Professional Finisher: 885 x 650 x 1.010 mm, gewicht: 90,7 kg

Normen
Gecertificeerd conform UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd 
Edition 
FCC deel 15, klasse A
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC; EN 60950-1, 2nd Edition
EMC-richtlijn 2004/108/EC
EN 55022, klasse A
EN 55024
RoHS-richtlijn 2002/95/EC
Volgens sectie 508 
Voldoet aan ENERGY STAR®

Verbruiksmaterialen
Standaard tonercartridges: 
Cyaan: 6.000 pagina’s1 106R01563
Magenta: 6.000 pagina’s1 106R01564
Geel: 6.000 pagina’s 1 106R01565
Grote capaciteit tonercartridges:
Zwart: 24.000 pagina's1  106R01569
Cyaan: 17.200 pagina's1  106R01566
Magenta: 17.200 pagina’s1 106R01567
Geel: 17.200 pagina’s1 106R01568
Nietjespakket (alle finishers)  008R12941
Navulling nietjescartridge (Booklet Maker)  008R12897
Nietjescartridge (Professional Finisher)  008R12925
Nietjescartridge (Office Finisher en losse  
nieteenheid)  008R12964 

Andere te vervangen onderdelen
Printcartridge: tot 145.000 pagina's2 106R01582
Afvalcartridge: tot 20.000 pagina’s2 108R00982
Filter: tot 120.000 pagina's2 108R01037
IBT Cleaner: tot 160.000 pagina's2 108R01036

Opties
Office Finisher LX3 097S04166
Booklet Maker voor Office Finisher LX 497K03850
2/4 gaats perforator voor Office Finisher LX 497K03870
Professional Finisher3  097S04168
3-ladenmodule 097S04159
Dubbele hogecapaciteitslade  097S04160
Console met opslagruimte 097S04552
Losse nieteenheid  498K08260
Extra heavy duty mediakit  097S04341
PhaserMatch 5.0  
(inclusief PhaserMeter® powered by X-Rite) 097S04276
XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)4

Fiery eXpress, Xerox v4.5                                             301N68860
Draadloze netwerkadapter5 097S03741

1  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden 
in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Levensduur varieert op basis 
van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

2  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Rendement varieert afhankelijk 
van opdrachtlengte, papierformaat en oriëntatie.

3  Finishers maken de installatie van een module met 3 laden of met een 
dubbele hogecapaciteitslade noodzakelijk

4 Alleen beschikbaar voor Phaser 7800V_DNY
5  Adapter vereist bij gebruik in Denemarken en Zwitserland

Phaser® 7800
Kleurenprinter
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Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office 
©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder 
toestemming van Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, 
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Phaser® 7800
Kleurenprinter
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