Phaser® 3435
Czarno-biała drukarka laserowa
Funkcje najwyższej klasy w cenie
odpowiedniej dla Twojego biura
Nasza niedroga drukarka Phaser®3435
oferuje funkcje bardzo przydatne w biurze, jak
np. możliwość pracy w sieci, automatyczne
drukowanie dwustronne oraz wiele opcji
rozbudowy. Jest idealna dla małych
przedsiębiorstw i zespołów roboczych,
może też służyć jako drukarka osobista.

Wydajna drukarka dla firm po przystępnej cenie
• Dzięki dużej szybkości druku (33 str./min w formacie A4)
drukarka dotrzyma kroku rozwojowi Twojej firmy.
• Automatyczne drukowanie dwustronne pozwoli
na zmniejszenie zużycia papieru.
• Krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący
do 8,5 sekundy (15 sekund z trybu uśpienia) sprawi,
że nie będziesz czekał na swoje wydruki.
• Dzięki możliwości pracy w sieci będziesz mógł szybko
połączyć się z drukarką i szybko drukować.
• Musisz drukować znaczne ilości dokumentów? Opcjonalna
kaseta z tonerem o dużej pojemności pozwoli na
drukowanie do 10 000 stron bez przerywania pracy.

Elastyczna, zwarta konstrukcja
• Małe wymiary to oszczędność cennej powierzchni biurowej –
Phaser 3435 zajmuje na biurku bardzo mało miejsca.
• Dzięki 250-arkuszowemu zasobnikowi drukarka pracuje dłużej bez
konieczności uzupełniania papieru; opcjonalny zasobnik pozwala
Ci załadować jednorazowo całą ryzę papieru (500 arkuszy).
• Drukarka jest przygotowana do pracy w sieci i współpracuje
z systemami operacyjnymi Windows, Macintosh i Linux.

Skonstruowana dla jakości
• Rozdzielczość druku 1200 dpi oraz obsługa języków
PCL/PostScript zapewni tworzenie wyraźnych
dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.
Drukowanie

33

A4

• Urządzenie jest przystosowane do dużych obciążeń; może
drukować znaczne ilości dokumentów miesięcznie.

str./min

• Dzięki standardowej 64 MB pamięci (rozszerzalnej do 320 MB)
drukarka z łatwością sprosta złożonym dokumentom.

szer. x gł. x wys.:
401x434x312 mm

• 24 miesiące obsługi gwarancyjnej u Klienta.

Phaser® 3435
Czarno-biała drukarka laserowa

Phaser® 3435DN

Szybkość

Do 33 stron na minutę (A4)

Cykl roboczy

Do 80 000 stron/miesiąc

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

W standardzie
Opcjonalnie

Zasobnik wielozadaniowy: 50 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Zasobnik 1: 250 arkuszy; rozmiary: A4, A5, A6
Zasobnik 2: 250 arkuszy; rozmiary: A4, A5, A6

Wyjście papieru

150 arkuszy (zadrukowaną stroną do dołu), 1 arkusz (zadrukowaną stroną do góry)

Automatyczne drukowanie
dwustronne

W standardzie

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony
Rozdzielczość

Do 8,5 sekundy
600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200

Procesor
Pamięć (standardowa/maksymalna)
Możliwość podłączenia

400 MHz
64 MB Flash ROM (w tym 4 MB na dodatkowe czcionki i makra)/320 MB
Równoległy, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Języki opisu strony

Zgodność z Postscript ® 3™; PCL ® 6, PCL ® 5e, IBM ProPrinter, emulacja Epson

Funkcje drukowania

Znaki wodne, drukowanie plakatów, n stron na arkuszu, dopasowywanie do rozmiarów strony,
zmniejszanie/powiększanie, nakładki, broszury, oszczędzanie tonera

Gwarancja

Zarządzanie urządzeniem
Phaser Installer, Wbudowany serwer internetowy
CentreWare® IS, CentreWare Web, Global Print Driver
Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
Mac OS® wersja 8.6-9.2, 10.1-10.5, Vari ous Linux® OS,
w tym SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9,
Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1
Bezpieczeństwo
802.1x
Obsługa czcionek:
1 bitmapowa, 45 skalowalnych, 136 czcionek PostScript®
Obsługa materiałów
Zasobnik wielozadaniowy: 60-163 g/m2
Typy materiałów: Papier zwykły,
koperty, przezrocza, wizytówki, pocztówki
Zasobnik 1 i zasobnik 2 (opcja): 60-105 g/m2
Typy materiałów: Papier zwykły
Drukowanie obustronne: 75-90 g/m2
Środowisko pracy
Temperatura podczas pracy: 10º do 32ºC
Wilgotność: 20% do 80%
Poziomy ciśnienia akustycznego:

24 miesiące obsługi gwarancyjnej u Klienta

Dane elektryczne
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii: W stanie gotowości: 34 W
Podczas drukowania: 520 W
W stanie uśpienia: 6 W
W trybie oszczędzania energii: 11 W
zgodność z ENERGY STAR®
Gabaryty (szerokość x głębokość x wysokość)
401 x 434 x 312 mm
Masa: 10,5 kg
Rozmiary paczki (szer. x gł. x wys.)
501 x 615 x 421 mm
Certyfikaty
Wpisane do UL 60950/CSA C22.2 Nr 60950, Znak CE zgodny
z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE oraz 99/5/WE
Paczka zawiera:
• Drukarka Phaser 3435
• Kaseta z tonerem (wydajność druku 4 0001)
• Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją
(instrukcja użytkownika, skrótowa instrukcja
instalacji, książeczka gwarancyjna)
• Przewód zasilający
• Kabel USB

Drukarka Phaser 3435 z opcjonalnym zasobnikiem 2
Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o standardowej pojemności1: 106R01414
Kaseta z tonerem o dużej pojemności1:
10 000 standardowych stron
1

106R01415

Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752.
Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

Opcje
250-arkuszowy zasobnik
32 MB pamięć Phaser
128 MB pamięć Phaser
256 MB pamięć Phaser

097N01539
097S03132
097S03136
097S03761

Podczas drukowania: 52 dB(A)
W stanie gotowości: 25 dB(A)
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): Poniżej 15 sekund
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