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FEKETE-FEHÉR ASZTALI NYOMTATÓ A4-ES FORMÁTUMHOZ

A FUNKCIÓGAZDAG
A/4-ES PROFI.

Ha gyors, megbízható és sokoldalú fekete-fehér A/4-es irodai nyomtatót
keres, új ECOSYS sorozatunk egyik modelljével sem tévedhet. De
mindazoknak, akiknek szüksége van egy kis extrára, íme, a P2040-es
eszközök.
Nagyon gyorsan jutnak el az első nyomtatásig, valamint percenként akár
40 oldalt is kinyomtatnak. Sokféle funkciójával, többek közt a beépített
duplex és hálózati funkciókkal, nagy kapacitású papírkazettájával és a
P2040dw esetében a beépített WiFivel javítja munkafolyamatait. A tartós,
energiahatékony komponenseknek köszönhetően a teljes bekerülési
költség is alacsony. És ahogyan az elvárható a KYOCERA gépektől, ez is
roppant megbízható, azaz csak Öntől függ, meddig marad produktív.

Akár 40 A4-es oldal percenként
Beépített duplex egység a kétoldalas nyomtatáshoz
Magas, akár 1 200 dpi-s nyomtatási felbontás
Maximum 850 lapos papírkapacitás
USB-s és hálózati kapcsolódás alapkiépítésben
Kompakt, robosztus és csendes kialakítás
A tartós alkatrészeknek köszönhetően nagyon megbízható
Kivételesen alacsony nyomtatási költség

nyomtató és KYOCERA digitális többfunkciós eszköz felett bármilyen WIndows©-os PC-ről,
így ideális megoldás a hálózati felügyeletre. Támogatja ezenkívül a szabványosított SNMP
protokollt.

Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos
(ökonomikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy
hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható
legyen a karbantartást, ügyintézést és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési
költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy az egyetlen tartozék a toner. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózatokon
átívelő kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

Command Center RX
A Command Center RX lehetővé teszi azt, hogy webes böngészőn át férjünk hozzá az
eszközhöz, és így vezéreljük és módosíthassuk egyes beállításait.
USB-eszközcsatoló USB-meghajtókhoz
A dokumentumok közvetlenül kinyomtathatók az USB-meghajtókról (pl. pendrive) az
USB-eszközcsatolón keresztül. A nyomtató vezérlőpultja kiválasztja a PDF-ként, XPS-ként,
TIFF-ként vagy JPEG-ként tárolt dokumentumokat. Számítógépre nincs is szükség.

Környezettudatos nyomtatási funkciók

Alkalmazásalapú profilok

Kétoldalas nyomtatás, több oldal egy lapra, tonertakarékos üzemmód (piszkozatnyomtatás), csendes üzemmód (lassabb működés)

A KX nyomtatómeghajtó közvetlen kapcsolatot tud létrehozni egyes alkalmazások és előre
definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között. Beállíthatja, hogy egy adott
felhasználótól vagy egy adott alkalmazásról érkező dokumentumokat mindig kétoldalasra
nyomtassa, ezzel csökkentve a papírfogyasztást.

KYOCERA NetViewer
A KYOCERA NetViewer teljes áttekintést és vezérlési lehetőséget nyújt minden ECOSYS

ECOSYS P2040dn/ECOSYS P2040dw
ÁTTEKINTÉS
Technológia KYOCERA ECOSYS Lézer
Vezérlőpanel kijelzője: 2-soros, hátulról megvilágított LCD
Sebesség: Akár 40 A4-es lap percenként
Nyomtatási felbontás 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Terhelés: Max. havi 50.000 oldal
Melegedési idő: Legfeljebb kb. 15 másodperc
Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 6,4 másodperc
CPU: 800MHz
Memória: Standard 256 MB, nem bővíthető
Szabvány csatoló:
ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatoló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához
ECOSYS M2040dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatoló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
Vezeték nélküli hálózati csatoló, bemenet az opcionális
SD/SDHC-kártyához
Méretek (Szé x Mé x Ma): Főegység: 375 x 393 x 272 mm
Tömeg: Főegység: Kb. 14 kg
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás:
Nyomtatás: 620 W
Készenlét: 8 W
Alvó üzemmód: 0,8 W
Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):
Nyomtatás: 48,8 dB(A) LpA
Kész/készenléti üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony
Alvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE
Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001
környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

OPCIÓK

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

PF-1100 papírtálca (max. 2) 250 lap; 60 –
163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyedi
(105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálca; 60 – 220
g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x
148 mm – 216 x 356 mm) 250-lapos univerzális tálca;
60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216
x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális
kapacitás: 850 lap

UG-33: ThinPrint-támogatás

Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: 60 – 163
g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Kimeneti kapacitás: Max 250 lap lefordítva
NYOMTATÁSI FUNKCIÓK
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc
Emulációk: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus
PCL6/KPDL3-hoz, 8 betűtípus Windows Vistához, 1
bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8
és EAN13) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással
valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID tecnológiát
CB-1100: Fa gépasztal
MODELLVÁLTOZATOK
ECOSYS P2040DN/KL3: ECOSYS P2040DN 3-éves KYOlife
garanciakiterjesztéssel
ECOSYS P2040DW/KL3: ECOSYS P2040DW 3-éves KYOlife
garanciakiterjesztéssel
GARANCIA
A megszokott egyéves garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi
garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően
használták és takarították.
 z akár ötéves helyszíni garanciakiterA
jesztés a nyomtatókra és az opciókra.

KELLÉKANYAGOK
Átlagos folyamatos tonerteljesítmény az ISO/IEC 19752nek megfelelően
TK-1160 tonerkészlet: tonerkapacitás 7.200 A/4-es oldal
az induló toner kapacitása 3.600 A/4-es oldal
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KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com
KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com
* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes
lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a
nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot
elismertük.
** Országtól függően
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