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TASKalfa 1801
TASKalfa 2201
Č/B VEČOPRAVILNA
A3 NAPRAVA

Kljub kompaktnosti, vam bosta novi TASKalfa 1801/2201 uspešno
pomagali pri delu. Č/b izpisi in kopije so izjemne kakovosti, ločljivost slik
pa je 600dpi z 256 sivinami. Standardno barvno skeniranje in dodatno
mrežno tiskanje ter faksiranje vam zagotavljajo prilagodljivost, ki jo
potrebujete in je dostopna preko kontrolne plošče, preproste za uporabo.
Ti napravi sta popolni za zahtevne pisarne, ki imajo malo prostora za
pisarniško opremo.

KOMPAKTEN IN
VSESTRANSKI
VEČOPRAVILEC

Do 18/22 A4 strani in 8/10 A3 strani v minuti
Standardno tiskanje in barvno skeniranje
600 dpi laserska tehnologija z 256 sivinami za ostre kopije in realistične fotografije
Dodatni mrežni vmesnik in faksiranje
Standardna kapaciteta papirja je 400 listov (razširljivo do 1.300 listov)
Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost 		
in zanesljivost

TASKalfa 1801/2201 združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega
pisarniškega okolja. Te naprave imajo dolg vzdrževalni cikel, ki ohranja nizke celotne stroške in visoko produktivnost, hkrati pa skrbi za kar najmanjši vpliv na okolje.

TASKalfa 1801 | TASKalfa 2201
TEHNIČNI PODATKI

KOPIRANJE

POTROŠNI MATERIAL

Tehnologija: KYOCERA č/b laser

Največja velikost originala: A3
Neprekinjeno kopiranje: 1 - 999

TK-4105 Toner komplet: Črn toner za 15.000 A4 strani z
6 % pokritostjo. Začetni toner za 3.000 A4 strani z 6 % A4
pokritostjo

Hitrost: (strani v minuti)
TASKalfa 1801: Največ 18/8 A4/A3 strani v minuti
TASKalfa 2201: Največ 22/10 A4/A3 strani v minuti
Ločljivost: 600 x 600 dpi, 256 sivin
Čas ogrevanja od vklopa
Pribl. 18,8 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: 5,7 sekund ali manj
Dimenzije (Š x G x V): 565 x 527 x 485 mm
Teža: Glavni del pribl. 26 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba
TASKalfa 1801:
Tiskanje: 385 W
Stanje pripravljenosti: 75 W
Stanje mirovanja: 1,54 W
TASKalfa 2201:
Tiskanje: 415 W
Stanje pripravljenosti: 76 W
Stanje mirovanja: 1,54 W
Hrup (ISO 7779/ISO 9296)
Kopiranje: 62,0 dB(A) LpA 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
100-listni večnamenski pladenj, 45–160 g/m2, A3, A4, A5,
A6, Ledger, Letter, Legal
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.300 listov
Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj

TISKANJE

Območje povečave: 25 - 400 % v korakih po 1 %
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Lastnosti:En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje
sortiranje kopij z obračanjem*, samodejna izbira papirja,
obojestransko kopiranje**, združeno palčno/metrično
kopiranje, layout način (2-v-1, 4-v-1), način programskih
ključev (*Zahtevan je dodatni podajalnik papirja PF-480)
(**Zahtevana je dodatna duplex enota DU-480)

DODATKI
FAKS sistem (W)

SKENIRANJE

Delo s papirjem
DP-480 podajalnik originalov: (z obračanjem) 50 listov,
obojestransko skeniranje, 45 - 120 g/m2, A3-A5R, Folio,
Ledger-statement-R.
PF-480 Podajalnik papirja: 300 listov, 64 – 105 g/m2,
A3 – A5R, Folio, Ledger-statement-R (na osnovni sistem
lahko dodate največ tri PF-480)
DU-480 Duplex enota: 64 – 105 g/m2, A3 – A5R, Folio,
Ledger-statement-R

Lastnosti skeniranja
Scan-to-PC, scan-to-email, na mrežni TWAIN**

Drugo
IB-33: 10Base / 100BaseTX

Hitrost skeniranja: do 22 strani v minuti (600 dpi/A4)

Pokrov (H)
Omarica: lesena/kovinska s predalom na kolesih*
CB-480L (nizka/lesena)
CB-480H (visoka/lesena)
CB-481L (nizka/kovinska)
CB-481H (visoka/kovinska)
*
Visoki omarici lahko dodate največ en predal za papir

Nastavitev gostote: Avto, ročni: 7 stopenj
Nastavitve slike: Besedilo + slika, besedilo, slika,

Tip originalov: besedilo, fotografija, besedilo + fotografija
Največja velikost skeniranja: A3
Ločljivost skeniranja
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 sivin)
Tipi datotek: PDF, JPG, BMP, TIFF

FAKSIRANJE (DODATNO)*
* Zahtevan je podajalnik dokumentov DP-480
Hitrost modema: največ 33,6 kbps
Združljivost: ITU-T SuperG3
Hitrost prenosa: 4 sekunde ali manj (MMR)
Ločljivost faksiranja
Normalna: 200 x 100 dpi, fina: 200 x 200 dpi,
superfina: 200 x 400 dpi, raster: 256 sivin
Največja velikost originala: A3
Metoda stiskanja: MMR, MR, MH
Lastnosti faksiranja
Mrežno faksiranje**, obračanje pri sprejemu, obojestranski sprejem pri faksiranju, zaupno, dokument na zahtevo,
oddaja in sprejem, preverjanje gesla, oddaja in sprejem;
samodejno pomanjševanje pri sprejemu
**Zahtevana je mrežna karica IB-33

Procesor: ARM v5 base core ekvivalent, 500 MHz
Pomnilnik: standardno največ 256 MB
Operacijski sistemi: Centralni tiskalniški sistem za vse
aktualne Windows operacijske sisteme.

1403DSTASKALFA1801_2201/EMC

Standardni vmesnik: USB 2.0 (Hi-Speed)

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 zaščitene in priznane ter pripadajo njihovim lastnikom.

Vaš pooblaščeni KYOCERA prodajalec:

