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Phaser® 3435 include funcţii avansate precum 
conexiunea integrată pentru reţea, imprimarea 
faţă-verso automată şi o diversitate de opţiuni. 
Este soluţia ideală pentru companii mici, putând 
fi folosită şi ca imprimantă personală.

O imprimantă performantă şi accesibilă
•   Vitezele de imprimare (33 ppm A4) ţin pasul cu ritmul de creştere al 

afacerii dumneavoastră.

•   Imprimarea automată faţă-verso reduce consumul de hârtie.

•   Prima pagină este imprimată în doar 8.5 secunde (15 secunde, din 
modul economic). 

•   Conexiunea integrată pentru reţea permite conectarea şi 
imprimarea rapidă a materialelor. 

•   Volume mari de imprimare? Cartuşul opţional de mare capacitate 
asigură imprimarea a 10.000 de pagini.

Design compact şi flexibil
•   Dimensiunea compactă vă permite să economisiţi spaţiu, Phaser 

3435 ocupând foarte puţin loc pe birou.

•   Tava de 250 de coli face faţă cu succes volumului de imprimare; în 
tava opţională puteţi încărca un pachet întreg de hârtie (500 coli) 
o dată.

•   Suportă imprimarea în reţea, pentru sistemele de operare Windows, 
Macintosh şi Linux.

Calitate ireproşabilă 
•   Rezoluţia de imprimare de 1200 dpi şi limbajele PCL/PostScript 

contribuie substanţial la aspectul profesional al documentelor 
dumneavoastră.

•   Suportă volume de imprimare lunare impresionante.

•   Realizează rapid documente complexe, datorită memoriei standard 
de 64 MB (ce poate fi extinsă la 320 MB).

•   Garanţie de 1 an.

Phaser® 3435 
Imprimantă laser alb-negru
Funcţii performante şi avantajoase 
pentru afacerea dumneavoastră



Phaser® 3435DN

Viteză până la 33 ppm (A4) 

Volum lunar maxim până la 80,000 pagini / lună

Hârtie 
Alimentare hârtie           Standard Tavă multifuncţională: 50 coli; Dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5, A6

Opţional Tava 2: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5, A6

Ieşire hârtie 150 coli cu faţa în jos, 1 coală cu faţa în sus

Imprimare automată faţă-verso Standard

Imprimare 
Imprimarea primei pagini 8.5 secunde

Rezoluţie până la 1200 image quality

Procesor 400 MHz

Memorie (std / max) 64 MB Flash ROM (include 4 MB pentru funcţii şi fonturi adiţionale) / 320 MB

Conectivitate Paralel, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Limbaje de imprimare Compatibilitate PostScript® 3™, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, emulare Epson

Funcţii Filigrane, imprimare tip poster, N-up, dimensionare la formatul paginii, micşorare/mărire, broşuri, mod economic toner

Garanţie 1 an

Managementul echipamentului
Phaser Installer, Server web incorporat CentreWare® IS, 
CentreWare Web, driver de imprimare generic

Drivere de imprimare
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versiunea 
8.6-9.2, 10.1-10.5, Various Linux® OS  inclusiv SUSE™ 8.2-9.2, 
Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Securizare
802.1x

Suport fonturi
1 bitmap, 45 dimensionabile, 136 fonturi PostScript®

Hârtie
Tavă multifuncţională: 60 – 163 gsm 
Tipuri de media: hârtie, plicuri, transparente,  
carduri, cărţi poştale 
Tava 1 şi Tava 2 (opţional): 60 – 90 gsm  
Tipuri de media: hârtie 
Imprimare faţă-verso: 75 – 90 gsm

Mediu de operare
Temperatură: 10º - 32º C 
Umiditate: 20% - 80% 
Nivel presiune zgomot:

Imprimare: 53 dB(A)  
În aşteptare: 25 dB(A)

Timp de încălzire (din modul economic): mai puţin de 15 
secunde

Electricitate
Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz 
Conum: În aşteptare: 36 W / 34 W 
Imprimare: 509 W / 526 W 
Oprit : 6 W / 7 W 
Mod economic: 11 W 
Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
401 x 434 x 312 mm 
Greutate: 34.2 kg 
Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 501 x 615 x 421 mm

Certificări
Listed UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, CE Mark applicable 
to Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC

Conţinutul ambalajului
• Phaser 3435
• Cartuş de imprimare (4,000 pagini1)
•  CD Software şi documentaţie (manual, ghid de instalare 

rapidă, certificat de garanţie)
• Cablu de alimentare
• Cablu USB

Phaser 3435 cu tava opţională

Consumabile
Cartuş de imprimare standard1:  106R01414

Cartuş de imprimare de mare capacitate1 

10,000 pagini 106R01415
1  Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viaţă 

poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare.

Opţiuni 
Tavă 250 coli 097N01539  
Memorie 128 MB 097S03136 
Memorie 256 MB 097S03761

Phaser® 3435 
Imprimantă laser alb-negru
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