TISKANJE

ECOSYS P2135d
Č/B A4 NAMIZNII
TISKALNIK

STROKOVNJAK NA
KATEREGA
SE LAHKO ZANESETE

Tiskalnik ECOSYS P2135d je namenjen tihemu in zanesljivemu delu z
večjimi količinami papirja. Je tih in kompakten in tako primeren za vsako
pisarniško okolje. Natisne do 35 strani v minuti, drži do 800 listov
kapacitete in s funkcijo obojestranskega tiskanja je izjemno ekonomičen.
Vse to mu omogoča, da lahko z velikimi količinami papirja opravi hitro in
neslišno.

Do 35 A4 strani v minuti
Standardno obojestransko tiskanje
Največja kapaciteta papirja do 800 listov
PowerPC 405F5 / 360 MHZ, do 544 MB RAM
Zanesljivo, robustno in kompaktno oblikovanje
Zanesljivi sestavni deli z dolgo življensko dobo
Izjemno nizke cene tiskanja

PRESCRIBE IIe
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. Brezkasetni sistem pomeni,
da je treba redno menjati samo toner. Modularno oblikovanje omogoča dodajanje pripomočkov za izboljšanje delovnih procesov. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno omrežno združljivost KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so
prijazni do vas in do okolja.

S Kyocerinim ukaznim jezikom PRESCRIBE IIe je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in
standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Posledično, vključevanje obrazcev v tiskalniške datoteke ni
več potrebno. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi prikličemo. S tem
razbremenimo tudi računalniško omrežje.
STATUS MONITOR IN COMMAND CENTER
Status Monitor prikazuje trenutno stanje tiskalnika in omogoča neposreden dostop do
Komandnega centra za spremembe nastavitev, ki niso vključene v gonilniku (npr. omrežne
nastavitve, nastavitev stanja pripravljenosti ali zaklepanja komandne plošče).

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

ECOSYS P2135d
TEHNIČNI PODATKI

KRMILNIK

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Pomnilnik: 32 MB RAM + ECOmemory + 512 MB v 1 SDRAM
DIMM vhodu (dodatno)

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti
Ločljivost: Fina 1.200 dpi
Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec
Največ povprečno 2.000 strani na mesec
Čas ogrevanja: Pribl. 15 sekund ali manj od vklopa
Čas za prvi odtis: pribl. 6 sekund ali manj
Dimenzije (Š x G x V): 375 mm x 393 mm x 250 mm
Teža: Pribl. 12 kg (glavni del)
Napajanje: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz
Poraba
Tiskanje: 535 W
Stanje pripravljenosti: 7,1 W
Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 2,6 W
Hrup (ISO 7779 / ISO 9296)
Tiskanje s polno hitrostjo: 53.5 dB(A) LpA
Tiskanje s polovično hitrostjo: 50 dB(A) LpA
Stanje pripravljenosti: 30,4 dB(A) LpA
Certifikati: GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti
ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

Procesor: PowerPC 405F5/360 MHz

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO vmesniška vrata (dodatno)
Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe
Posnemanja: PCL 6/PCL 5e vklj. PJL, KPDL 3 (PostScript 3
združljiv) s samodejnim menjavanjem posnemanj (AES),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo
630

VZDRŽEVANJE
MK-170 Komplet za vzdrževanje: 100.000 strani

GARANCIJA
Standardna enoletna garancija Kyocera jamči za brezhibno
delovanje 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
N
do 3 let, za napravo in dodatke.

Operacijski sistemi: Vsi trenutni operacijski sistemi
Windows, Mac OS X verzija 10.5 ali novejša
Pisave/črtne kode: 80 vektorskih pisav dostopnih v vseh
posnemanjih, 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih
črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črtna koda PDF-417

POTROŠNI MATERIAL
TK-170 Toner komplet: Črn toner za 7.200 A4 strani v
skladu z ISO/IEC 19752
Kapaciteta začetnega tonerja je 2.300 A4 strani v skladu z
in ISO/IEC 19752

DODATKI
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: 50-listni večnamenski pladenj; 60 –
220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148
– 215,9 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir,
60 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x
148 mm – 215,9 x 297 mm) Največja vhodna kapaciteta z
dodatki: 800 A4 listov
Duplex: Standardno podpira obojestransko tiskanje A4,
A5, B5, Letter, Legal, 60 – 105 g/m2, Folio, Oficio 2
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Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj

PF-100 Podajalnik papirja (največ 2 enota): Največ 250
listov; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri
(148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)
CB-130 Omarica: Omarica s predalom
Nadgradnja pomnilnika: 1 SDRAM DIMM vhod (128, 256,
512 MB)
CompactFlash kartica: 1 vhod (do 4 GB) za shranjevanje
obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov
Dodatni vmesniki
PS159: Brezžični LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX /
1000BaseT (RJ-45)
PS129 Optično vlakno: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabitno optično vlakno: 1000BaseSX (SC)

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.
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Vaš pooblaščeni KYOCERA prodajalec:

