
Nova barvna A4 naprava je oblikovana posebej za srednje velike in velike 
delovne skupine. Visoko zmogljiva naprava bo pripomogla k 
maksimalnemu znižanju stroškov. Vsestranska rešitev za barvno tiskanje 
vsebuje priznane sestavne dele z dolgo življenjsko dobo, ki pomagajo pri 
zmanjševanju odpadkov in zagotavljajo izjemen nivo zanesljivosti. 
Naprava je skladna z najnovejšimi  okoljskimi standardi za prihodnost. Z 
do petimi viri papirja, ta tiskalnik omogoča uporabo različnih dimenzij 
papirja in ostalih medijev, vse do 220g/m². Barvni tiskalnik je idealen 
pripomoček, če veliko tiskate , saj vam ob minimalnih stroških zagotavlja 
izjemne barvne odtise in dolgotrajno vzdržljivost.

Do 40 A4 strani v minuti barvno in č/b
 Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost 
in zanesljivost
Kompaktna oblika z polno funkcionalnostjo
Standardno obojestransko tiskanje (duplex)
Nizka poraba, varčuje z energijo.
Izjemno kratek čas do izpisa prve strani.
Nizki stroški obratovanja in visoka učinkovitost.
Enostavna Wi-Fi povezava preko Wi-Fi Direct funkcionalnosti
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 KYOCERA Document Solutions Europe B.V
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands 
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
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

 ECOSYS P7240cdn združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega 
pisarniškega okolja. Zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.

TEHNIČNI PODATKI 

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser, barvni
Krmilna plošča: 5-vrstični zaslon z osvetlitvijo in 
numerično tipkovnico
Vrsta: Namizna naprava 
Hitrost: Do 40 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 36 strani v minuti A4 
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje pri zmanjšani hitrosti)
Čas ogrevanja: Pribl. 24 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 5,5/6,5 sekund ali manj za 
čb/barvno
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM 
Cortex-M3 100MHz
Pomnilnik: Standardno 1GB, največ 1GB +128GB SSD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed),  
2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 
802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 
eKUIO reža za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno 
SD kartico,
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V): 390 x 532 x 469,5 mm
Teža: Pribl. 31 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Tiskanje: 641 W
Delovanje z nizko porabo: -- W
Stanje pripravljenosti: 77 W
Stanje mirovanja: 0,6 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
Tiskanje: 53,5 dB(A)
Stanje pripravljenosti: 30 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, 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, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm do 216 x 356 
mm) 500-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m²; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 
do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 
2.100 A4 listov
Duplex enota: Standardno obojestransko tiskanje 60 – 163 
g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Izhodna kapaciteta: Največ 500 listov lice spodaj s 
senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c
Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), 
PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows 
operacijski sistemi,Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, Unix, 
Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 93 pisav 
(KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 
enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna 
črtna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, 
e-mail tiskanje, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec, 
SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, 
shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile 
Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi 
Direct (dodatno), Google oblačno tiskanje

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
TK-5290K Toner komplet: Mikrofin črn toner za 17.000 A4 
strani
TK-5290C, TK-5290M, TK-5290Y Toner kompleti: Mikrofin 
moder, rdeč in rumen toner za 13.000 strani A4  
Zmogljivost začetnega črnega tonerja je 8.000 strani, 
modrega, rdečega in rumenega 6.000 strani A4

DODATKI

Delo s papirjem
PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote): 500 listov, 
60 – 220 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (92 x  
162 mm do 216 x 356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
Varnostni dodatek Data Security Kit (E): V skladu z ISO 
15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2
Nadgradnja pomnilnika: 512MB/1GB/2GB
UG-33: Podpora ThinPrint
USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):  
Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske 
ključeDodatni vmesniki:
IB-36: WLAN in Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/ 
1.000 BaseT 
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H Omarica visoka: Lesena omarica s  predalom. 
Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)
CB-5100L Omarica nizka: Lesena omarica s predalom Pribl. 
39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za 
brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 300.000 
odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni 
uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

 Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, 
za napravo in dodatke.


