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MEER PRODUCTIVITEIT.

A4 KLEURENPRINTER

Vereenvoudig en versnel de werkzaamheden op uw kantoor met deze
nieuwe A4 kleurenprinter. De krachtige controller, met 800 MHz CPU,
realiseert in een mum van tijd briljante kleurafdrukken. Bovendien is de
opwarmtijd gereduceerd en is de tijd tot eerste afdruk verkort tot 9,5 /
10,5 seconden voor zwart en kleur.
Om de productiviteit verder te verhogen is de machine uitgerust met
zowel een LAN als een wifi-aansluiting. De ondersteuning van mobiel
afdrukken zorgt voor een professionele en gemakkelijke uitvoer van uw
documenten.

Tot 26 pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit
1.200 dpi afdrukkwaliteit
Standaard dubbelzijdig afdrukken
Korte tijd tot eerste pagina: 9,5/10,5 seconden in zwart-wit en kleur
Krachtige 800 MHz CPU controller
Wifi en Wi-Fi Direct als standaard*
Mobiel afdrukken via AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
Compact design en stille werking
*alleen ECOSYS P5026cdw

Command Center RX

ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOnomie en SYSteemprinten. Met
duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en
minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het
modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera’s onderdelen met
lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en
gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.
USB Host Interface voor USB Flash Memory

Dubbelzijdig afdrukken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB
Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen
direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

KYOCERA NetViewer

Profielen gebaseerd op programma’s

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en
digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows©-pc en voorziet daarmee in een ideaal
netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde
SNMP-protocol.

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een
voorafingesteld afdrukprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of
vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

Milieuvriendelijke printfuncties

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw
ALGEMEEN
Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser
Bedieningspaneel: 2-regelig, verlicht LCD-display
Afdruksnelheid: tot 26 pagina’s A4 per minuut in kleur
en zwart-wit
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi printen op gereduceerde
snelheid, multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit
tot 9.600 x 600 dpi (printen), 600 x 600 dpi
Afdrukvolume: maximaal 50.000 pagina’s per maand
Opwarmtijd: 29 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 9,5/10,5 seconden of minder in
zwart-wit/kleur
CPU: 800MHz
Geheurgen: standaard 512 MB, maximaal 512 MB
Standaard interface:
ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface,
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
slot voor optionele SD/SDHC-kaart
ECOSYS P5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface,
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
Wireless LAN, slot voor optionele SD/SDHC-kaart
Afmeting (B x D x H): basissysteem: 410 x 410 x 329 mm
Gewicht: basissysteem: circa 21 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Printen: 375 W
Stand-by: 33 W
Slaapstand: 0,9 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
Printen in kleur: 49/49 dB(A) LpA
Stand-by: 30 dB(A) LpA
Slaapstand: onmeetbaar laag
Certificering: GS, TÜV, CE
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm
ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING
Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is
aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit 50 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m2;
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x
356 mm) 250 vel universele papiercassette; 60–163 g/m2;
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x
356 mm). Maximale invoercapaciteit inclusief opties:
550 vel
Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrukken:
60-120 g/m2; A4, A5, B5, letter, legal
Uitvoercapaciteit: maximaal 150 vel bedrukte zijde onder
PRINTFUNCTIES
Controllertaal: PRESCRIBE IIc
Emulaties: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
PDF Direct Print, XPS Direct Print
Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturingssystemen, MAC OS X Version 10.8 of hoger, Unix, evenals
andere besturingssystemen op aanvraag

OPTIES
PF-5110 papercassette: 250 vel; 60–163 g/m2; A4, A5, A6,
B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)
UG-33: ondersteuning ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels
beschikbaar
CB-510: onderkast hout
GARANTIE
Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en
developer een garantie van 3 jaar of maximaal 100.000
pagina’s (afhankelijk van welke situatie zich het eerst
voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in
overeenstemming met de onderhoudsinstructies.
 e on-site garantieverlenging tot 5 jaar
D
voor printer en opties.

Lettertypes/barcodes: 93 contour lettertypes voor PCL/
PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmaplettertype, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met
automatische generatie van checksums evenals
ondersteuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417
onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als
optie)
VERBRUIKSMATERIALEN
Capaciteit van de toner is in overeenstemming met
ISO/IEC 19798
Tonerkit TK-5240K: zwart voor 4.000 pagina’s A4
Starttoner: zwart voor 1.200 pagina’s A4
Tonerkit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: cyaan,
magenta, geel voor 3.000 pagina’s A4
Starttoner: cyaan, magenta, geel voor 1.200 pagina’s A4

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com
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Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het
ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn
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