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Č/B VEČNAMENSKA
ZA FORMAT A4

FAX

FUNKCIJSKO BOGAT
UNIVERZALEC.

Velik korak naprej v produktivnosti: ECOSYS M2640idw predstavlja
najboljše iz nove serije naprav ECOSYS, saj združuje izjemne zmožnosti
delovanja s širokim spektrom lastnosti. Naprava je izredno hitra pri svoje
delovanju in ima resnično nizke stroške lastništva. Omogoča povezljivost
s skoraj vsemi pametnimi telefoni, podpira Wi-Fi Direct, upravljate pa jo
lahko preko intuitivne plošče na dotik. Najopaznejša izboljšava pri
napravi M2640idw pa je možnost funkcije HyPAS. HyPAS platforma
omogoča uporabo različnih aplikacij, specifičnih za vaš posel, ki bodo še
dodatno optimizirale delo.
Vse to je združeno v izjemni pisarniški napravi, ki je pripravljena na tudi
najbolj zahtevna opravila.

Do 40 A4 strani v minuti
Čas do prve kopije 6,9 sekunde
HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve.
4,3 palčni (10,9 cm) zaslon na dotik z izboljšano uporabnostjo
Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem podpira tudi A6
Podpira Wi-Fi in Wi-Fi Direct, kot tudi AirPrint, Mopria in KYOCERA
Mobile Print
Standardno tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje in faksiranje
Kompaktna oblika in tiho delovanje
Izjemno nizka cena tiskanja.
* kot dodatek

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECOnomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški
lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 100.000 strani edini potrošni material toner.
Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost.

ECOSYS M2640idw
TEHNIČNI PODATKI

TISKANJE

FAKSIRANJE

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser, HyPAS™ programska
platforma

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Združljivost: ITU -T Super G3

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows
operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX
LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Hitrost skeniranja: 2 sekundi/stran ali manj

Zaslon nadzorne plošče: 10,9 cm (4,3 palčni) barvni
zaslon na dotik
Hitrost: Do 40 A4 strani v minuti
Ločljivost: 300 dpi, 600 dpi, 300 dpi, 1.200 dpi
Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec
Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 6,4 sekunde ali manj
Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,4 sekunde ali manj

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript,
8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod
(npr. EAN8, EAN13) s samodejnim generiranjem vsote, kot
tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek)
KOPIRANJE

Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 1.536 MB

Največja velikost originala: A4(plošča)/Legal(podajalnik)

Standardni vmesniki:
USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit
Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), brezžični LAN,
vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Neprekinjeno kopiranje: 1 – 999***

Teža: Glavni del: Pribl. 19 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Kopiranje/tiskanje: 661 W
Stanje pripravljenosti: 21 W
Stanje mirovanja: 1 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296):
Kopiranje/tiskanje: 48,3 dB(A) LpA
Tihi način: 44,1 dB(A) LpA
Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko
Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko
Certifikati: GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti
ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.
DELO S PAPIRJEM

Imenik: 200 vnosov
Gostota skeniranja:
Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi,
Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi
Največja velikost originala: A4, Legal
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in
oddajanje, polling sprejemanje in oddajanje

Procesor: 800 MHz

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 417 x 412 x 437 mm

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Območje povečave: 25 – 400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Ročno: 9 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, zemljevid

POTROŠNI MATERIAL
Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.
Toner komplet TK-1170: črn toner za 7.200 A4 strani
Začetni toner: za 3.600 A4 strani
DODATKI

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje,
2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico,
prednostno tiskanje, programi, neprekinjeno skeniranje,
samodejna menjava predala nastavitev gostote tiskanja.

PF-1100 Podajalnik papirja (največ 2 enoti): 250 listov;
60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x
148 mm – 216 x 356 mm)

SKENIRANJE

UG-33: Podpora ThinPrint

Lastnosti: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over
SSL), Scan-to-SMBv3, skeniranje na USB strežnik, TWAIN
scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje)

CB-1100: Lesena omarica

Hitrost skeniranja: 40 ipm (300 dpi, A4, čb, enostransko);
23 ipm (300 dpi, A4, barvno, enostransko), 32 ipm (300
dpi, A4, čb, obojestransko), 16 ipm (300 dpi, A4, barvno,
obojestransko)
Ločljivost skeniranja: 300dpi x 300dpi, 200dpi x
200dpi(privzeto) , 200dpi x 100dpi , 600dpi x 600dpi ,
400dpi x 400dpi , 200dpi x 400dpi

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do
največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga
priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih
pogojih.

Največja velikost skeniranja: A4(plošča), Legal(podajalnik)

Vhodna kapaciteta: 100-listni listni večnamenski pladenj;
60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri
(70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni
predal; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po
izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 850 listov

Skeniranja formati datoteke: TIFF, PDF , PDF/A-1, visoko
stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024: 1.024 MB
USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):
Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

RAZLIČICE
ECOSYS M2640IDW/KL3: ECOSYS M2640IDW vklj. podaljšanje garancije KYOlife do treh let
GARANCIJA
Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali
100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob
predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi
navodili.
 a voljo je podaljšanje garancije do 5 let,
N
za napravo in dodatke.

Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Integrirani imenik, LDAP, enkriptiran prenos
podatkov, ignoriranje praznih strani

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko
tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem:
Največ 50 listov, 50 – 160 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
Legal, po izbiri (100 x 148 mm do 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja
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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
* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si
pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk.
Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem
dokumentu jih priznavamo.
**Odvisno od države
*** Kadar je nameščen dodaten pomnilnik

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC

