
PRODUCTOVERZICHT
LASERPRINTERS EN  

MULTIFUNCTIONELE PRINTERS

Multifunctionele betrouwbaarheid voor uw bedrijf



Met KYOCERA bereikt u altijd de best mogelijke printkwaliteit en houdt u eenvoudig 
uw afdrukkosten onder controle. 
KYOCERA machines en hun accessoires zijn ontworpen om uiterst betrouwbaar
en zeer economisch te zijn. En omdat veel verschillende opties uitwisselbaar en  
modulair zijn kan de machine altijd aangepast worden aan uw behoeften.  
Of u nu wilt afdrukken, kopiëren, scannen of faxen - de talrijke afwerkingopties  
voor onze multifunctionals voorzien u altijd van een professioneel resultaat.  

Laserprinters en multifunctionals 
De unieke ECOSYS-technologie van KYOCERA staat voor ECOnomie, ECOlogie en SYSteem- 
printen. Dankzij onze competenties op het gebied van keramische technologie staat ECO-
SYS garant voor uitermate zuinige en betrouwbare printoplossingen met duurzame com-
ponenten, die tijdens hun gehele levensduur zeer weinig afval produceren.

De duurzame onderdelen, met name de drum en de developer-eenheid, worden bijna 
nooit vervangen, wat betekent dat de machines uitzonderlijk lage afdrukkosten in hun 
klasse hebben. Met de toner als enige verbruiksartikel, wordt het afval verminderd tot 75% 
ten opzichte van andere printers in hun klasse. 

Voor eenvoudige en probleemloze integratie in het netwerk hebben de meeste ECOSYS-
machines een gemeenschappelijk operationele platform met standaard controllers en  
drivers, waardoor de belasting van de it-afdeling aanzienlijk wordt verminderd. KYOCERA 
machines communiceren moeiteloos met elk softwarepakket in gebruik bij apotheken.

KRACHTIG, BETROUWBAAR
EN ECONOMISCH



TASKalfa multifunctionals
Printen, kopiëren, scannen en faxen. TASKalfa multifunctionals bieden een uitzonderlijke 
productiviteit door snelheid, krachtige controllertechnologie en professionele 
programma’s. Bij de meeste machines zijn de functies toegankelijk via een groot kleuren-
touchscreen met intuïtieve bediening en menustructuur. Hun duurzame componenten ga-
randeren een uitzonderlijke betrouwbaarheid en minimale stilstand.
 
De meeste machines kunnen worden aangevuld met een reeks intelligente technische 
kenmerken, alsmede papier- en afwerkingsopties, om hun operationele efficiëntie nog 
verder te verbeteren. Belangrijk is de koppeling met Pharmacom en overige applicaties 
voor een perfecte afstemming van uw applicatie met de machine. Tenslotte zijn de machi-
nes uiteraard geschikt om A6 formaat moeiteloos te printen. 



Basis kleur Office kleur
Creatief office kleur

Creatief office kleur

PRO RATO COLOUR SYSTEM
BETAAL ALLEEN VOOR DE KLEUR DIE U WERKELIJK GEBRUIKT

TASKalfa 5551ci-serie

Dit logo geeft aan 
dat dit model ons Pro 
Rato Colour System 
ondersteunt.

ECOSYS kleurenprinters

ECOSYS kleurenmultifunctionals

Onze nieuwste TASKalfa kleurenmultifunctionals, ECOSYS kleurenprinters en kleurenmul-
tifunctionals beschikken naast de gebruikelijke zwart- en kleurenteller over drie aanvul-
lende afdruktellers die het aantal afgedrukte pagina’s met een bepaalde dekking tellen. 

Op basis van deze 
tellers brengen we de 
daadwerkelijk gebruik-
te hoeveelheid kleur 
in rekening. Dit kan 
een besparing op uw 
afdrukkosten beteke-
nen van wel 75%!

Teller 1: Basis kleur
Teller 2: Office kleur
Teller 3: Creatief office kleur



ECOSYS P2135dn

  Tot 35 A4-pagina’s per minuut
  Maximale papiercapaciteit van 800 vel  
  A6 afdrukken vanuit de papiercassette
  Standaard voorzien van USB en netwerkaansluiting
  LCD-display
  Regelbaar geluidsniveau
  TEC-waarde: 1,9 kWh/week

Deze machine is zeer geschikt voor een kleine werkgroep of bij een balie.

A4 LASERPRINTERS

FS-4200DN  

  Tot 50 pagina’s per minuut in A4 tot 1.200 dpi
  Standaard gigabit netwerkfunctionaliteit
  Dubbelzijdig en N-up afdrukken reduceert het  
papierverbruik

  A6 afdrukken vanuit de papiercassette
  500 vel papieruitvoercapaciteit voor continu afdrukken 
  Toetsenbord voor eenvoudig invoeren wachtwoord  
(Private Print)

  Handig afdrukken direct vanaf USB flashgeheugen
  Optionele papiercassette voor extra capaciteit en flexibiliteit
  TEC-waarde: 2,5/2,8/3,4 kWh/week 

Deze machine is zeer geschikt voor een afdeling die grote volumes print.



FS-3640MFP 

  Tot 40 pagina’s per minuut A4
  Tijd tot eerste kopie: 7 seconden
  A6 afdrukken vanuit de papiercassette
  Dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen in kleur, faxen
  Eenvoudig in gebruik met het kleurentouchscreen
  Tot 3 optionele papiercassettes voor maximaal 2.100 vel
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private Print functionaliteit 
  HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk 
  TEC-waarde: 4,4 kWh/week

Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep bij een apotheek.

A4 MULTIFUNCTIONALS

ECOSYS M2535dn 

  Tot 35 pagina’s per minuut A4
  Tijd tot eerste kopie: 6,9 seconden
  Dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen in kleur, faxen
  50 vel documententoevoer scant dubbelzijdig originelen
  A6 afdrukken vanuit de papiercassette
  Tot 2 optionele papiercassettes voor 800 vel capaciteit
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private Print functionaliteit 
  Automatisch “Power Off” mode zorgt voor een bijzonder 

 laag stroomverbruik 
  TEC-waarde: 1,9 kWh/week

Deze machine is zeer geschikt voor een (kleine) werkgroep zoals een informatiebalie.



FS-3140MFP+ 

  Tot 40 pagina’s per minuut A4
  Tijd tot eerste kopie: 7 seconden
  Dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen in kleur, faxen
  A6 afdrukken vanuit de papiercassette
  Tot 3 optionele papiercassettes voor maximaal 2.100 vel 
  Hoge beveiliging door SSL, IPsec en Private Print-

 functionaliteit
  Optionele ondersteuning voor kaart authenticatie systemen
  TEC-waarde: 3,7 kWh/week

Deze machines zijn zeer geschikt voor een (kleine) werkgroep zoals een informatiebalie.

A4 MULTIFUNCTIONALS



Deze machine is zeer geschikt voor een (grote) werkgroep of als centrale machine in de apotheek.

TASKalfa 2551ci

  Tot 25 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit 
  Standaard 3,5 GB RAM + 160 GB HDD geheugen en opslag
  Optionele faxfuncties: tweede faxpoort, netwerk- en 
internetfaxen

  Optionele documententoevoer met dubbelzijdig scannen in 
één doorvoer met een scansnelheid tot maximaal 100 ipm 

  Optionele finisher voor 1.000 vel, voor nieten en perforeren
  Uitgebreide beveiligingsfuncties w.o. een IC-kaartlezer
  Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 2,0 kWh/week

TASKalfa 3051ci 

  Tot 30 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit
  Standaard 3,5 GB RAM + 160 GB HDD geheugen en opslag
  Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en 
-formaten: tot 300 g/m2, 305 x 457 mm en banner printing 
tot 122 cm

  Tot 6 papierlades en finisher met booklet en tri-folding
  Optioneel scan naar doorzoekbare PDF-oplossing (OCR)
  Optioneel EFI Fiery controller
  Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 2,9 kWh/week
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Deze machine is zeer geschikt voor een (grote) werkgroep of afdeling
die veel documenten, recepten en bijsluiters produceert.

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONALS



UW KYOCERA PARTNER

  

 
 
Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. 
Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en 
productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handels-
merken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel 020 58 77 200, Fax 020 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl, informatie@dnl.kyocera.com

Wilt u totale ontzorging?  
Met KYOfleetmanager worden onder andere het tonerniveau van uw printerpark bijgehouden. Indien 
nodig bestelt het systeem automatisch toner waardoor uw machines nooit stil staan. Een serviceon-
derhoudpakket garandeert een efficiënt en storingsvrij gebruik van uw machines. 

Gebruik altijd originele KYOCERA toner.  
Uw voordelen zijn: verlenging van de levensduur van de machine, hoge beeldkwaliteit, meer 
afdrukken maken met een tonercartridge en geen garantiebeperkingen.

De rijthoek 15, 4175 LM Haaften


