DRUKOWANIE

ECOSYS P2135dn
MONOCHROMATYCZNA
DRUKARKA A4

KYOCERA ECOSYS P2135dn to solidne, niezawodne i bardzo ekonomiczne
urządzenie, które gwarantuje długie, bezproblemowe cykle wydruku. Drukarka wyposażona została w tryb cichej pracy oraz panel sterowania LCD.
Funkcja połączenia sieciowego oraz wysokie standardy bezpieczeństwa
chronią dokumenty w trakcie całego procesu drukowania. Urządzenie drukuje
z prędkością do 35 stron na minutę, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie
nawet z większymi zadaniami.

WYDAJNA
NIEZAWODNA
DRUKARKA A4

Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie
Maksymalna pojemność papieru wynosząca 800 arkuszy
PowerPC 440F5 / 500 MHz oraz do 1280 MB pamięci RAM
USB oraz karta sieciowa w standardzie
Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

PRESCRIBE IIe

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki
trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi
kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności
tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modularna budowa umożliwia
elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie
systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz
formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w
urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

STATUS MONITOR ORAZ COMMAND CENTRE

KYOCERA NetViewer
KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń
wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając
doskonałą administrację w sieci z wykorzystywaniem standardowego protokołu SNMP.

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command
Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np.
ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panelu operatora).

DANE OGÓLNE

DRUKOWANIE

OPCJE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, mono laser

Procesor: PPC 465 / 500 MHz

Prędkość drukowania: 35 stron A4 na minutę

Pamięć: 256 MB RAM + ECOmemory + 1024 MB W 1
DDR2 SDRAM DIMM slot maks. 1280 MB

PF-100 Podajnik papieru (maks. 2 szt.): Maks. 250
arkuszy; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w
zakresie 148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Wydajność: 50 000 stron miesięcznie
Czas nagrzewania: Ok. 16,5 sekundy
Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 8 sekund
Wymiary (szer x gł x wys): 375 mm x 393 mm x 267
mm
Waga: Ok. 12 kg
Napięcie zasilania: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie: 499 W
Tryb gotowości: 11 W
Tryb uśpienia: 2,5 W
Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):
Drukowanie w pełnej szybkości: 53,5 dB(A) LpA
Drukowanie w połowie szybkości: 50,2 dB(A) LpA
Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana
zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony
środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASET / 100 Base TX / 1000 Base-T, slot interfejsu KUIO, gniazdo karty SD, USB 2,0 Host interfejs dedykowany pod
USB Flash

CB-130 Szafka

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

MDDR2-512: 512 MB

Emulacje: PCL6 (5e, XL) w tym PJL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) z automatycznym przełączeniem
emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E,
Epson LQ-850, slot na dodatkową kartę sieciową, PDF
Direct Print, XPS
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa
Czcionki: 80 czcionek outline dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ
czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF417)
Dodatkowe możliwości drukowania: AirPrint, druk IPP,
druk e-mail, bezpieczny wydruk przez SSL, IPSec,
HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez
SSL

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o
grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 50
arkuszy; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio,
Oficio 2, inne w zakresie 70 x 148 – 215,9 x 356 mm;
uniwersalna kaseta na papier na 250 arkuszy; 60 – 120 g/
m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, inne w
zakresie 105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm; maks.
pojemność wejściowa (z opcjami): 800 arkuszy A4

Pamięć: DDR2-SDRAM DIMM (DDR2) (256, 512 MB, 1
GB)
MDDR2-256: 256 MB
MDDR2-1024: 1024 MB
Opcjonalne interfejsy:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX /
1000BaseT(RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b / g / n)

GWARANCJA
2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela
gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że
urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z
instrukcją serwisową.
 ożliwość rozszerzenia
M
gwarancji na urządzenie i opcje
do 5 lat.

EKSPLOATACJA
TK-170: Toner czarny o wydajności 7200 stron A4
zgodnie z normą ISO/IEC 19752; toner startowy o
wydajności 2300 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC
19752

Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne w standardzie 60 – 105 g/m2
Pojemność wyjściowa: 250 kartek wydrukiem do dołu
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