
TASKalfa 180/220  

č/b digiTAlni Kopirni A3 STroj 

Uporabniku prijazna komandna plošča 
ponuja dostop do vseh digitalnih funkcij.

   do 18/22 A4 strani in 8/10 A3 strani v minuti

   čas za prvo kopijo je 5,7 sekunde (ali manj)

 dodatna duplex enota za varčno obojestransko tiskanje

   50 listni obračevalec dokumentov za kopiranje obojestranskih 

originalov brez truda 

   600 dpi laserska tehnologija z 256 sivinami za kopije z ostrimi 

črkami in realističnimi fotografijami  

   Standardna kapaciteta papirja je 400 listov (razširljivo do 1.300 

listov)

 dodatni gdi tiskalnik

	 		Sestavni	deli	z	dolgo	življensko	dobo	zagotavljajo	izjemno	

učinkovitost in zanesljivost

S kapaciteto papirja do 
1.300 listov, pogosta 
menjava papirja ne bo 
več potrebna.

KompAKTni 

   Kopirci zA celo piSArno. 

TASKalfa 180 in 220 bosta povečali 

učinkovitost vaše pisarne. od oblikovan-

ja ročaja predala za papir, pa vse do 

dostopne komandne plošče, so ti kom-

paktni kopirni stroji preprosti za upo-

rabo, hkrati pa zagotavljajo profesional-

nost, ki jo zahtevate.



Vaš pooblaščeni KYocerA prodajalec:
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KYoce rA miTA 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.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com
KYoce rA miTA corporation – 2-28, 1-chome – Tamatsukuri – chuo-Ku
osaka 540-8585 – japan – www.kyoceramita.com 
*	Kyocera	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. KYocount je zaščitena 
blagovna znamka KYoce rA miTA europe b.V.
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č/b digiTAlni Kopirni A3 STroj 

Tehnični podatki

Tehnologija:
KYocerA č/b laser

Hitrost:
TASKalfa 180: največ 18/8 A4/A3 strani v minuti
TASKalfa 220: največ 22/10 A4/A3 strani v minuti

Ločljivost:
600 x 600 dpi, 256 sivin

Čas ogrevanja:
17,2 sekunde (ali manj) od vklopa

Čas za prvi odtis:
5,7 sekund (ali manj)

Dimenzije (Š x G x V)
568 x 546 x 502 mm

Teža:
glavni del: pribl. 33 kg

Napajanje:
Ac 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:
TASKalfa 180: Tiskanje: 424 W  
Stanje pripravljenosti: 60 W 
Stanje mirovanja: 2,6 W
TASKalfa 220 Tiskanje: 437 W   
Stanje pripravljenosti: 60 W  
Stanje mirovanja: 2,6 W

Hrup (ISO 7779/19296)
Kopiranje: 65,3/66,7 db(A) 
Stanje pripravljenosti: 40 db(A) 

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:
300 listni univerzalni predal za papir, 64–105 g/m2, A3, 
A4, A5, ledger, letter, legal, Folio  
100 listni večnamenski pladenj, 45–160 g/m2, A3, A4, A5, 
A6, ledger, letter, legal, Folio, po izbiri (98 x 148 mm to  
297 x 432 mm)  
največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.300 listov 

Izhodna kapaciteta:
250 listov lice spodaj.

Kopiranje
 
Največja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Pomnilnik:

Standardni 32 mb, največ 160 mb

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1% 

Načini osvetlitve:
Avtomatsko, ročno: 5 ali 9 stopenj

Nastavitve slike: besedilo, slika, besedilo + slika

Lastnosti:
en prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 
funkcije, sortiranje z obračanjem*, obojestransko kopiran-
je**, ecocopy način, nadzorni način,  samodejna izbira 
papirja, kombinirano colsko/metrično kopiranje,  proga-
mirane tipke. 
*zahteva dodatni podajalec papirja pF-420 
**zahteva dodatno duplex enoto dU-420

Tiskanje (dodatno)

Procesor: Arm 946-S 150mHz, Flex r1Sc

Pomnilnik: 
Standardni največ 32 mb

Posnemanja:
centralni tiskalniški sistem za vse aktualne Windows oper-
acijske sisteme.

Standardni vmesniki:
USb 2.0 (Hi-speed)

Potrošni material

TK-435 Toner komplet: 
Toner za 15.000 strani pri 6% pokritosti A4 strani.
začetni toner za 3.000 strani pri 6% pokritosti A4 strani.

Dodatki

Tiskalniški sistem (Z)

Delo s papirjem 
DP-420 Obračevalec dokumentov: 
50 listov, obojestransko skeniranje, 45–160 g/m2, A3-A5r, 
Folio, ledger-Statement-r 
PF-420 Podajalec papirja: 300 listov, 64–105 g/m2, A3-A5r, 
Folio, ledger-Statement-r (na osnovni sistem lahko dodate 
največ 3 pF-420). 
DU-420 Duplex enota: 64–105 g/m2, A3-A5r, Folio, ledger-
Statement-r

Pomnilnik kopiranja:
DIMM	pomnilnik:	1	dodatna	reža	za	16	MB,	32	MB,	64	MB,	
128 mb (največ 160 mb).

Dodatni vmesnik:
IB-110:	zunanji	tiskalniški	strežnik

Ostalo: 
Pokrov (E)
Omarica: lesena / kovinska s predalom (na kolesih)*
cb-420l (nizka/lesena)
cb-420H (visoka/lesena)
cb-421l (nizka/kovinska)
cb-421H (visoka/kovinska)

*pri visoki omarici lahko uporabite največ 2 predala za papir.

TASKalfa 180/220

TASKalfa 180/220 združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistem je zasnovan
tako, da zadosti zahtevam živahnega delovnega okolja. TASKalfa 180/220 zagotavlja dobro produktivnost in poveča prihranek
časa, obenem pa ima kar najmanjši vpliv na okolje.


