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Phaser® 3250 
Černobílá laserová tiskárna formátu A4
Kompaktní a výkonná 

Tato výkonná a přesto malá tiskárna je 
připravena podporovat jednotlivé uživatele 
nebo malé pracovní skupiny díky rychlému, 
automatickému oboustrannému tisku, 
pohodlné obsluze a vynikající hodnotě.

Vyšší výkon za méně peněz
•   Včasné dokončení práce díky rychlému tisku 28 str./min (A4) 

a výstupu první stránky za 9 sekund.

•  Automatický oboustranný tisk šetří cenný čas i papír.

•   Síťová konfigurace – kompatibilní s OS Windows, Mac  
a Linux – znamená opravdu pohotovou připravenost k práci.

•   400MHz procesor zajistí, že se všechny úlohy vytisknou rychle  
a přesně, i když jsou plné grafiky.

 Pohodlí, flexibilita
•   Překvapivě malé rozměry umožňují umístění na pracovním stole.

•   Standardní paměť 32 MB lze rozšířit až na 160 MB, pokud to vaše 
pracovní zátěž vyžaduje.

•   Přidáním druhého zásobníku s kapacitou 250 listů dosáhnete celkové 
kapacity 500 listů. 

•   Tisk na uživatelské formáty a širokou škálu médií, od průhledných fólií 
a kartónu po obálky a pohlednice.

•   Režim Power save a režim úspory toneru šetří náklady na elektrickou 
energii a spotřební materiál.

Vždy skvělé výsledky
•   Rozlišení tisku 1200 dpi dodá důležitým úlohám vizuální působivost. 

•   Kompatibilita s jazykem PostScript® 3™ * a emulace jazyka PCL® 6 
zajistí, že budou vaše tiskové úlohy vždy přesně vytištěny.

•   Měsíční zatížení 50 000 stran snadno zvládne velké tiskové objemy.

•   Špičková kvalita, spolehlivost a výkon zařízení Xerox jsou podporovány 
servisem a podporou se standardní dvouletou zárukou. 
 
* k dispozici pouze u konfigurace DN



Phaser® 3250D Phaser® 3250DN

Rychlost Až 28 str./min (A4)

Pracovní cyklus Až 50 000 stran/měsíc

Manipulace s médii 
Vstup papíru                Standardně

Manuální podavač: 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm 
Zásobník 1: 250 listů; formáty: A6 – A4

Volitelně Zásobník 2: 250 listů; formáty: A6 – A4

Výstup papíru 150 listů

Automatický oboustranný tisk Standardně

Tisk  
Vytištění první stránky 8,5 sekundy

Rozlišení Až 1200 dpi (image quality)

Procesor 400 MHz

Paměť (stand./max.) 32 MB / 160 MB

Připojení USB 2.0 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

PDL Emulace PCL® 6 a 5e, emulace IBM Pro Printer, emulace Epson, GDI PostScript® 3™ kompatibilní, emulace PCL® 6 a 5e,  
IBM ProPrinter emulace, Epson emulace, GDI

Funkce tisku Vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na jeden list, přizpůsobení novému formátu, změna měřítka, brožury, zmenšení/zvětšení, režim úspory toneru, uživatelské formáty

Záruka Dva roky v servisním středisku

Správa zařízení
Nástroj Printer Setting Utility pro Windows, u modelu 3250DN 
navíc: CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, 
TCP/IP (konfigurace DN)

Tiskové ovladače
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X verze 10.3 
– 10.5, různé distribuce systému Linux® OS včetně distribucí 
SUSE™ 8.2 – 9.2, Red Hat® 8 – 9, Fedora™ Core 1 – 4, Mandrake 
9.2 – 10.1

Podpora písem
1 rastrové písmo, 45 škálovatelných písem, 136 písem PostScript®

Manipulace s médii
Víceúčelový zásobník: 60 – 163 g/m2 
Druhy médií: běžný papír, obálky, průhledné fólie, 
štítky, kartón  
Zásobník 1 a zásobník 2 (volitelný): 60 – 105 g/m2 
Druhy médií: běžný papír  
Oboustranný tisk: 75 – 90 g/m2

Provozní prostředí
Teplota: skladovací: 0 až 35 ºC  
provozní: 10 až 32 ºC 
Vlhkost: 20 % až 80 % 
Hladiny akustického tlaku:  
při tisku: 54 dB(A) 
v pohotovostním režimu: 29 dB(A) 
Doba zahřívání (z režimu spánku): 15 sekund

Napájení
Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz 
Spotřeba: v pohotovostním režimu: 70 W 
při tisku: 400 W 
v úsporném režimu: 11 W 
Plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (ŠxHxV)
364 x 369,4 x 239,2 mm 
Hmotnost: 11,88 kg 
Volitelný zásobník 2 s kapacitou 250 listů:  
364 mm x 400 mm x 86 mm 
Hmotnost: 3,67 kg 
Rozměry obalu (ŠxHxV): 562 mm x 472 mm x 344 mm

Osvědčení
Uvedeno dle UL 60950/CSA C22.2 č. 60950, označení CE  
dle směrnic 2006/95/ES a 2004/108/ES

Co je součástí dodávky
•  Tiskárna Phaser 3250
• Tisková kazeta (kapacita 2 000 stran1)
•  Disk CD se softwarem a dokumentací (s návodem k obsluze, 

instalační příručkou, záručními podmínkami, registrační kartou)
• Napájecí kabel
• USB kabel

Tiskárna Phaser 3250 vyobrazena s volitelným zásobníkem 2

Spotřební materiál
Standardní tisková kazeta1: 
3 500 standardních stran 106R01373 
Velkokapacitní tisková kazeta1: 
5 000 standardních stran 106R01374
1 Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. 
Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.

Volitelné příslušenství 
Zásobník s kapacitou 250 listů 098N02194 
Paměť pro tiskárnu Phaser 128 MB 098N02195

Phaser® 3250
Černobílá laserová tiskárna
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