Phaser® 3435
Impressora laser em preto-e-branco
Recursos avançados com o preço
certo para sua empresa
Nossa impressora Phaser® 3435 oferece
baixo custo e grandes recursos como, por
exemplo, rede incorporada, impressão
frente e verso automática e muitas opções
de expansão. Ela é perfeita para grupos
de trabalho e empresas pequenas.

Impressora para escritório robusta e acessível
• A velocidade de impressão de 35 ppm
acompanha o ritmo de seus negócios.
• A impressão frente e verso automática
facilita a redução do uso de papel.
• Rápida impressão da primeira página em 8,5 segundos
(15 segundos no modo de hibernação).
• A rede Ethernet integrada ajuda você a
conectar e imprimir facilmente.
• Grandes volumes de impressão? Um cartucho de
impressão de alta capacidade permite que você imprima
até 10.000 páginas com 5% de cobertura.

Design flexível e compacto
• Suas dimensões reduzidas ajudam a valorizar o espaço no
escritório, já que a Phaser 3435 ocupa pouco espaço na mesa.
• A bandeja de papel para 250 folhas reduz interrupções para
abastecimento uma segunda bandeja de papel permite que você
carregue um pacote inteiro de papel (500 folhas) de uma só vez.
• Pronta para a sua rede com suporte para os sistemas
operacionais Windows, Macintosh e Linux.

Projetada para a qualidade
• A resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi e o
suporte PCL/PostScript resultam em documentos
nítidos e com aparência profissional.
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Impressão

• Robusta; suporta grandes volumes de impressão mensais.

A4/ofício

• Trabalha com documentos complexos sem atrasos graças à
memória-padrão de 64 MB (expansível para 320 MB).

ppm

(LxPxA):
400 x 433 x 285 mm

Phaser® 3435
Impressora laser em preto-e-branco

Phaser® 3435DN

Velocidade

Até 35 ppm

Ciclo de trabalho

Até 80.000 páginas/mês

Manuseio de papel
Entrada de papel

Padrão

Bandeja multifuncional: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos: carta, ofício, fólio, ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, executivo, A5

Opcional

Bandeja 2: 250 folhas; Tamanhos: carta, ofício, fólio, ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, executivo, A5

Saída de papel

150 folhas voltadas para baixo, 1 folha voltada para cima

Impressão automática frente e verso

Padrão

Impressão

Tempo de impressão da primeira página
Resolução

Até 8,5 segundos
600 x 600 dpi, até 1200 x 1200 de qualidade e imagem aperfeiçoada

Processador
Memória (pad./máx.)

400 MHz
64 MB (inclui 4 MB para fontes e macros adicionais)/320 MB

Conectividade
Linguagens de descrição de página
Recursos de impressão

Gerenciamento de dispositivo
Phaser Installer, Servidos da Web Incorporado CentreWare®
IS, CentreWare Web, Global Print Driver
Drivers de impressão
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versão 8.69.2, 10.1-10.5, diversos SOs Linux®, incluindo SUSE™ 8.2-9.2,
Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4 e Mandrake 9.2-10.1
Segurança
802.1x
Suporte de fonte
1 fonte bitmap, 45 fontes escalonáveis e 136 fontes
PostScript®
Manuseio de mídia
Multipurpose Bandeja: 60 – 163 gsm
Tipos de mídia: Papel liso, pesado, envelopes,
transparências, timbrado
Bandeja 1 e Bandeja 2 (optional): 60 – 90 gsm
Tipos de mídia: Papel liso
Frente e verso automático: 75 – 90 gsm
Ambiente operacional
Temperatura operacional: 10º-32º C
Umidade: 20% – 80%
Níveis de pressão de som:

Paralela, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Compatibilidade com PostScript® 3™; PCL® 5e e 6, IBM ProPrinter e emulações Epson
Marcas d’água, impressão de pôster, N-up (impressão de mais de uma página em uma única folha),
ajuste ao tamanho da página, redução/ampliação, sobreposição, folheto, economia de toner

Energia
Elétrica: 110-127 VCA, 50/60 Hz ou
Consumo de energia: Modo de espera: 36 W/34 W
Impressão: 509 W/526 W
Modo de hibernação: 6 W/7 W
Economia de energia: 11 W
Qualificado pela ENERGY STAR®
Dimensões (LxPxA)
15,8 x 17,1 x 12,3 pol./401 x 434 x 312 mm
Peso: 15,5 lbs. /34,2 kg
Dimensões da embalagem (LxPxA):
19,7 x 24,2 x 16,6 pol./501 x 615 x 421 mm
Certificações
Listado no UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, CE Mark aplicável
às diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC
Conteúdo da caixa
• Impressora Phaser 3435
• Cartucho de impresso
(capacidade de impressão de 4.000 folhas1)
• Software e CD de documentação (com Manual do usuário,
Guia de instalação rápida e Declaração de garantia)
• Cabo de energia
• Cabo USB

Phaser 3435 mostrada com a Bandeja 2 opcional
Suprimentos
Cartucho de impressão de alta capacidade1:
10.000 páginas padrão
1

106R01415

Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.
O rendimento varia com base na imagem, na cobertura de área e no modo de
impressão.

Opções
Bandeja de 250 folhas
Memória Phaser de 32 MB
Memória Phaser de 128 MB
Memória Phaser de 256 MB

Impressão: 53 dB(A)
Modo de espera: 25 dB(A)
Tempo de aquecimento (do modo de hibernação):
menos de 15 segundos
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