
Vegyen egy másológépet ma, nyomtasson vele holnap - ez lehetséges a Kyocera KM-2035-el. A számos
digitális másolási funkció, a többféle opció teszi a KM-2035-öt egy kis munkacsoport ideális másolójává.
Egyik ilyen opciója a nyomtató kártya, mely új funkcióval gazdagítja a másológépet. A hosszú élettartamú
alkatrészeknek köszönhetően mindezen előnyöket rendkívül alacsony üzemeltetési költségek mellett
élvezheti. A Kyocera KM-2035 egy biztos befektetés irodájának!

• 20 A4 oldal/perc, 10 A3 oldal/perc

• opcionális gazda alapú nyomtatás

• 350 lap bemeneti papírkapacitás,

maximum 1.250 lapig bővíthető

• első másolat: 5,9 másodperc a bekapcsolástól

• 32 MB RAM a digitális funkciókhoz

• opcionális 50 lapos kétoldalas dokumentum adagoló

• hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KM-2035 print copy scan fax

HATÉKONY A3-AS MÁSOLÓGÉP
JÓ ILLESZTHETŐSÉGGEL



KM-2035
A3-as monokróm
multifunkciós másológép

A KM-2035 rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, melyek
garantálják az egyenletes és megbízható üzemelést. A
készülék tervezésekor a kiemelkedően hosszú karbantartási
ciklus volt a fő szempont. Ezért a KM-1635 alacsony
üzemeltetési költségek mellett magas termelékenységet biz-
tosít, miközben minimális hatással van a környezetre.

KM-NET VIEWER szoftver

A KM-NET VIEWER egy fejlett hálózati eszköz, mely kompatibilis
minden Kyocera nyomtatóval és multifunkciós készülékkel, valamint
a standard SNMP protokollt használó más gyártók készülékeivel. A
hálózaton minden nyomtató eszköz beállítása megtekinthető és
módosítható bármely Windows-t használó PC-ről.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera lézer,egykomponensű
Típus: asztali
Sebesség: max. 20/10 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: 600×600 dpi, 256 szürke árnyalat
Első másolat: legfeljebb 5,9 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 20 másodperc
Terhelhetőség: max. 30.000 oldal/hó
Tápellátás: 220 ~240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: másolás: 461 W, készenlét: 104 W,
energiatakarékos (ECOpower): 43 W
Zajszint (ISO 7779): másolás: 64 dB (A),készenlét: 40 dB (A)
energiatakarékos (ECOpower): nem mérhető
Méretek (Szél. × Mély. × Mag.): 574×552×502 mm
Súly: kb. 39 kg
Tanúsítványok: GS/TÜV/CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO
14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m2 súlyú
papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-
t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által java-
solt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 300 lapos univerzális papírkazetta
(64-105g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio),
50 lapos kézi adagoló tálca (45-160g/m2, A3, A4, A5,
Ledger, Letter, Legal, Folio, egyéni: 98×147-297×432 mm)
Max. 1.250 lap (4 papírkazettával)
Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1 - 999
Memória: beépített 32 MB (18 MB bitmap és 14 MB kép memória)
Max. 160 MB, 1 foglalat (16, 32, 64, 128 MB DIMM)
Zoom tartomány: 25 - 400%-ig 1%-os léptékkel
Digitális funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus
szortírozás, elforgatásos szortírozás*1, automatikus
papírkiválasztás, kétoldalas másolás*2, inch/metrikus kombinált
másolás, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), festéktakarékos
üzemmód (ECOcopy), programozható beállítások, figyelmeztető
hangjelzések, felhasználói kódok (100 db)
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 5 vagy 9 lépésben
Képjavítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

*1 kiegészítő PF-410 papírkazetta szükséges
*2 DU-410 duplex egység szükséges

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK (OPCIÓ)

Processzor: ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC
Memória: beépített 32 MB, max. 32 MB
Emulációk: gazda alapú nyomtató kártya (GDI) Windows 98, ME,
2000, XP operációs rendszerekhez

CSATOLÓK

Beépített csatoló: USB 2.0 (nagysebességű)

OPCIÓK

Nyomtató kártya (X)

Papírkezelés
DP-410 kétoldalas dokumentum adagoló:
50 lap, kétoldalas beolvasás, 45-160g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-
Statement R
PF-410 papírkazetta:
300 lap, 60-105g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
(három PF-410 tehető az alap konfigurációhoz)
DU-410 duplex egység:
60-80g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

Memória
Max. 160 MB, 1 foglalat (16, 32, 64, 128 MB DIMM)
Külső hálózati csatoló:
IB-110 hálózati nyomtatószerver: 10Base-T/100Base-TX

Egyebek
Műanyag géptető (D)

Gépasztal
Görgős fém gépasztal tárolóhellyel
CB-411 (magas)
CB-416 (alacsony)

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

Kezdő toner: 3.000 oldal (6% lefedettség)

TK-410: mikroszemcsés toner (15.000 oldal - 6% lefedettség)
MK-410: maintenance kit (150.000 oldal)

Az Ön Kyocera Partnere:

KM-2035- Magyar - 8DSH2035. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért.
A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

Válassza az igényeinek megfelelő opciót:
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DP-410 Dokumentum adagoló

DU-410 Duplex egység

PF-410 Papírkazetta


