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ECOSYS P6035cdn
BARVNI A4
TISKALNIK

HITRI BARVNI
MREŽNI TISKALNIK.

Visoko produktiven in ekonomičen - nov ECOSYS P6035cdn združuje
hitrost in izjemno barvno kakovost s pametnimi mrežnimi in varnostnimi
funkcijami – s tem izpolnjuje zahteve obremenjenih pisarn in delovnih
skupin, praktično vseh velikosti. Stroškovno učinkovita ECOSYS
tehnologija z dolgo življenjsko dobo, skupaj s to napravo predstavlja
velik potencial za zmanjševanje stroškov.

Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b
Čas za prvi odtis: pribl. 6,5/7,5 sekund č/b in barvno
Do 9.600 dpi kvalitete tiskanja z multibitno tehnologijo
Visoko zmogljiv tiskalniški kontroler z 1 GHz procesorjem
Standardna vhodna in izhodna kapaciteta 500 listov
Do 5 predalov za papir z prilagodljivo podporo medijem in visoko
kapaciteto
Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
Izjemno nizka cena tiskanja.

Command Center RX

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 200.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska
oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo
življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.
USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik
Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB
strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS , TIFF ali JPEG lahko izberete in
natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Profili vezani na aplikacijo

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način
varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in
prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje
dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in
s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

KYOCERA NetViewer
Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mreži je mogoče
nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi
standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P6035cdn
TEHNIČNI PODATKI

Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj s senzorjem za
količino papirja

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS, barvni laser

KRMILNIK

Nadzorna plošča: 5-vrstični osvetljeni LCD zaslon z alfanumerično tipkovnico

Procesor: Power PC 465S / 1 GHz

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b
Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za
tiskanje z ločljivostjo do 9.600 dpi x 600 dpi
Obremenitev: Največ 100.000 strani na mesec
Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj od vklopa
Čas za prvi odtis: pribl. Pribl. 6,5 sekund ali manj č/b
Pribl. 7,5 sekund ali manj barvno
Dimenzije (Š x G x V): 360 x 532 x 469,5 mm
Teža: Glavni del pribl. 29 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Tiskanje: 523 W,
Stanje pripravljenosti: 65 W
Stanje mirovanja: 2,1 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779 / ISO 9296):
Barvno tiskanje: 51,2 dB(A) LpA,
Tihi način, barvno: 48,2 dB(A) LpA
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
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.
Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60
– 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70
x 148 mm – 216 x 356 mm) 500-listni univerzalni predal za
papir; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po
izbiri(105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.100 listov

Pomnilnik: Standardno: 512 MB, največ 2.048 MB RAM
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT) vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD
trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico
Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc
Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
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.
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript,
8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod
(npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem
vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod
PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek).
Varnostne funkcije: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, enkriptiran PDF Direct Print, zasebno tiskanje, varno tiskanje
preko SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, dostop do
nadzora preko 100 oddelčnih šifer, komplet za varnost
podatkov (E) varuje podatke na dodatnem SSD disku.
Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile
Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria
POTROŠNI MATERIAL
Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
Toner komplet TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: moder,
rdeč, rumen toner za 10.000 A4 strani
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 5.000 A4 strani
Toner komplet TK-5150K: črn toner za 12.000 A4 strani
Začetni toner: črn toner za 6.000 A4 strani

DODATKI
PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote):
500-listni, 60 – 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,
po izbiri (148 x 210 do 216 x 356 mm)
CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom.
Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)
CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom.
Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)
Nadgradnja pomnilnika: MDDR3-1GB: 1.024 MB,
MDDR3-2GB: 2,048MB
HD-6 SSD trdi disk:
32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
HD-7 SSD trdi disk:
128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
Komplet za varovanje podatkov (E): v skladu z varnostnim
nivojem EAL3
Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo (B):
Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe
UG-33: Podpora ThinPrint
Dodatni vmesniki:
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Brezžični LAN: 802.11b/g/n
RAZLIČICE
ECOSYS P6035CDN/KL3: ECOSYS P6035CDN vklj. podaljšanje garancije KYOlife za 3 leta
GARANCIJA
Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali
200.000 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.
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Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko
tiskanje: 60 – 163 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal

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 so priznane.
**Odvisno od države

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC

