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Betrouwbare 
printoplossingen 
voor uw apotheek



Maak professionele afdrukken en houdt uw 
afdrukkosten onder controle. 
 
U moet erop kunnen vertrouwen dat printers en 
multifunctionals uw organisatie helpen om soepel te 
functioneren. Daarom ontwerpen wij onze machines en 
accessoires zodanig dat ze zeer betrouwbaar en economisch 
zijn. En omdat veel verschillende opties uitwisselbaar en 
modulair zijn kunt u een machine tussentijds aanpassen, 
zodat deze weer aansluit op uw veranderde wensen. 

Onze unieke ECOSYS-technologie staat garant voor zeer 
zuinige en betrouwbare printoplossingen met duurzame 
componenten, die tijdens hun gehele levensduur zeer weinig 
afval produceren.

Allleen toner toevoegen
De drum en de developer-eenheid zijn zeer duurzaam en 
hoeven tijdens de levensduur van de machine bijna nooit 
vervangen te worden. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. 
U hoeft alleen de tonercartridges te vervangen, hierdoor 
produceert u tot 75% minder afval ten opzichte van andere 
printers in hun klasse. 

Een gemeenschapplijke driver
Voor eenvoudige en probleemloze integratie in het netwerk 
hebben onze machines één gemeenschappelijk platform 
met standaard controllers en drivers, waardoor de belasting 
van uw it-afdeling aanzienlijk wordt verminderd. KYOCERA-
machines communiceren bovendien moeiteloos met de 
softwarepakketten die gebruikt worden in uw branche.

Betrouwbaar, kostenbesparend en  
een lage milieu-impact



Logo, pictogrammen en barcodes printen 
vanuit Pharmacom

Als u gebruik maakt van het apotheekinformatiesysteem 
Pharmacom van Pharmapartners dan kunt u door middel 
van de Pharmacom Fontset uw logo, pictogrammen en 
barcodes direct vanuit Pharmacom printen. 

In de meeste gevallen kan dit op A6-formaat rechtstreeks 
uit de lade, wat er voor zorgt dat u minder vaak papier 
hoeft bij te vullen. De Pharmacom Fontset wordt direct in 
de printer geplaatst en werkt zonder bijkomende software. 
Pharmacom regelt de aansturing zodat alles op de juiste 
manier wordt geprint.

A4-laserprinters voor uw apotheek

ECOSYS P2040dn

• Tot 40 pagina’s per minuut in A4
• Maximale papiercapaciteit tot 850 vel
• Standaard dubbelzijdig afdrukken 
• Hoge afdrukresolutie tot 1.200 dpi 
• Standaard USB en netwerkconnectiviteit
• Milieuvriendelijk: duurzame componenten en  
 laag energieverbruik
• TEC-waarde: 1,6 kWh/week

ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3155dn

• Tot 55/55 pagina’s per minuut in A4
• Tijd tot eerste afdruk: slechts 5,4/4,5 seconden
• Uit te breiden tot 6 papiercassettes
• Dubbelzijdig en N-up afdrukken voor papierbesparing 
• Standaard Gigabit LAN, wifi / Wi-Fi Direct*
• Mobiel afdrukken via AirPrint, Mopria, KYOCERA  
 Mobile Print
• Documentdistributie en werkprocessen met Print&FollowTM *
• Documentafhandeling met optionele SD-cards
• Milieuvriendelijk: duurzame componenten en  
 laag energieverbruik
• TEC-waarde: 2,4/2,7 kWh/week  
 
 * optioneel

Deze machine is zeer geschikt voor een kleine werkgroep of afdeling die facturen of correspondentie verzorgt.

Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep of afdeling die vaak grote printopdrachten afdrukt.



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

A4-multifunctionals voor uw apotheek

 ECOSYS M2540dn 

• Tot 40 pagina’s per minuut A4
•  Tijd tot eerste kopie: 6,4 seconden
• Maximaal 2 optionele papiercassettes voor 850 vel invoer
•  Dubbelzijdig scannen in één doorvoer (ook A6-originelen)
•  Standaard dubbelzijdig afdrukken
•  Compact design en stille werking
• TEC-waarde: 1,7 kWh/week

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

ECOSYS M3645idn

• Tot 45 pagina’s per minuut 
• 7 inch kleurentouchscreen voor extra gebruiksgemak 
• Maximale beveiliging met de Data Security Kit*
• Doorzoekbare PDF’s maken en scannen naar MS Office 
 met optionele Data Security Kit 
• Duurzame componenten en laag energieverbruik
• Standaard dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen  
 en faxen
• TEC-waarde: 2,37 kWh/week



TASKalfa multifunctionals 

Met de onderstaande modellen kunt u natuurlijk printen, kopiëren, scannen en optioneel faxen. Verder zijn deze machines 
voorzien van een groot kleurentouchscreen met een handige menustructuur. En natuurlijk zijn hebben ze ook duurzame 
componenten, waardoor ze zeer betrouwbaar zijn.  
 
U kunt deze modellen voorzien van extra papiercassettes of een finisher waarmee u kunt nieten, perforeren of vouwen 
om bijvoorbeeld brochures te maken. Met het software-ontwikkelplatform HyPAS™ van KYOCERA is het mogelijk om uw 
zakelijke software en de MFP naadloos te integreren in uw bestaande werkprocessen.



Betaal alleen voor de kleur die u werkelijk gebruikt en bespaar tot wel 75% op uw 
afdrukkosten.

Onze TASKalfa kleurenmultifunctionals, ECOSYS kleurenprinters en kleurenmultifunctionals beschikken naast de 
gebruikelijke zwart- en kleurenteller over drie aanvullende afdruktellers die het aantal afgedrukte pagina’s met een 
bepaalde dekking tellen. Op basis van deze tellers brengen we de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheid kleur in rekening. 

Teller 1 – Basis kleur
Een voorbeeld van basis kleur is 
correspondentie voorzien van een 
kleurenlogo.  
 
Het dekkingspercentage voor deze 
staffel is maximaal 3% voor kleur en 
6% voor zwart. In dit geval wordt 
er gerekend met een maximaal 
gemiddeld dekkingspercentage per 
kleur van 1%.

Teller 2 – Extra kleur
Een voorbeeld van extra kleur is een 
rapport met gekleurde grafieken.

Het dekkingspercentage voor 
deze staffel is maximaal 7,5% 
voor kleur en 6% voor zwart. Dit 
betekent dat er wordt gerekend 
met een maximaal gemiddeld 
dekkingspercentage per kleur van 
2,5%.

Teller 3 – Kleurrijk
Een voorbeeld van Kleurrijk is een 
presentatie met veel kleurrijke foto’s. 
 
Het dekkingspercentage voor deze 
staffel is meer dan 7,5% voor kleur 
en 6% voor zwart. Dit betekent dat er 
wordt gerekend vanaf een minimaal 
gemiddeld dekkingspercentage per 
kleur van 2,5%.

Pro Rato Colour System



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

Deze machines zijn zeer geschikt voor werkgroepen of afdelingen waar geen A3 nodig is.

TASKalfa 358ci/408ci

• Tot 35/40 pagina’s per minuut A4 in kleur/zwart-wit
• Tijd tot eerste print: 5,5/6,5 seconden in zwart-wit en kleur
• Scant dubbelzijdig in één doorvoer tot 120    
 afbeeldingen per minuut 
• Afdrukken van A6-papier tot banners van 1,2 meter lang 
• Maximale papiercapaciteit tot 3.100 vel en 5 soorten media
• HyPAS™ solution platform voor maatwerkoplossingen
• Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur  
 die u gebruikt
• TEC-waarde: 1,9/2,3 kWh/week

TASKalfa 308ci

• Tot 30 pagina’s A4 per minuut in zwart-wit/kleur
• Standaard dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen  
 en optioneel faxen 
• 7-inch kleurentouchscreen, 10º - 20º kantelbaar
• Compact formaat met vele papierinvoer- en    
 afwerkingsopties
• HyPAS™ softwareplatform voor maatwerkoplossingen
• Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur  
 die u gebruikt
• Duurzame componenten en een laag energieverbruik
•  TEC-waarde: 1,9 kWh/week

A4 kleurenmultifunctionals voor  
uw apotheek
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Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep of afdeling die veel offertes of folder/flyers produceert.

TASKalfa 2553ci

• Tot 25 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit 
• Afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi
• Afdrukken op A6- t/m SRA3-formaat en banners  
 van 1,2 meter lang
• Ruimtebesparende interne finisher* 
• Ondersteuning voor mobiele communicatie
• Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur  
 die u gebruikt
• TEC-waarde: 1,1 kWh/week

*optioneel

TASKalfa 3253ci 

• Tot 32 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit
•  Afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi
• Afdrukken op A6- t/m SRA3-formaat en banners  
 van 1,2 meter lang
• Tot 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD (optie)  
 aan geheugen en opslag
• Optionele Fiery-controller voor kleurmanagement
• Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur  
 die u gebruikt
• TEC-waarde: 1,5 kWh/week

Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep of afdeling die veel offertes of folder/flyers produceert.

A3-kleurenmultifunctionals voor uw 
apotheek
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Kyocera Document Solutions biedt geen garantie dat de in dit document vermelde specificaties geen fouten bevatten. 
Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie was correct op het moment 
dat dit document werd gedrukt. Alle andere merk- en productnamen kunnen  gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken zijn die toebehoren aan hun respectievelijke houders en die daardoor worden erkend.

Automatisch toner ontvangen 
 
Met KYOfleet Services worden onder andere het tonerniveau van uw printerpark op afstand bijgehouden. Indien nodig 
bestelt het systeem automatisch toner, waardoor uw machines nooit stil staan. Een serviceonderhoudpakket garandeert een 
efficiënt en storingsvrij gebruik van uw machines. 

 
Gebruik altijd originele KYOCERA toner
  
Het gebruik van originele KYOCERA toner verlengt de levensduur van uw machine en zorgt voor heldere kleurafdrukken. 
Bovendien maakt u meer afdrukken met één tonercartridge en zijn er geen garantiebeperkingen.

Meer informatie? 
 
Neem dan contact op met ISO Groep, tel. 0418 655 050.


