
KM-2050

Hatékony multifunkciós készüléket keres, mely lépést tud tartani növekvő dokumentumkezelési
igényeivel? Ne keressen tovább. A Kyocera KM-2050 egy modern hálózati eszköz, mely kész az Ön
termelékenységét egy új, magasabb szintre emelni, bármekkora a munkaterhelése. A gyors 20 oldal/perc
A4-es és a 10 oldal/perc A3-as nyomtatási és másolási sebesség, az alapkiépítésben 650 lapos nagy
papírkapacitás hatékony munkavégzést biztosít. Ezenkívül bővítheti fax és szkenner opciókkal, valamint
számos papírkezelési kiegészítővel, hogy biztosítsa üzleti kommunikációja professzionalitását. A Kyocera
hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően egy olyan produktív csapattagot kap, mely hatékony
és költségkímélő eredményeket biztosít ma, holnap, és a jővőben is.

• 20 A4 oldal/perc (másolás és nyomtatás),

10 A3 oldal/perc (másolás és nyomtatás)

• beépített hálózati nyomtatás

• Kategóriájában a leggyorsabb:

első másolat 5,9 másodpercen belül

• 64 MB RAM a digitális funkciókhoz

• 1.250 lapig bővíthető papírkapacitás

• fax és szkenner funckció (opció)

• 50 lapos kétoldalas dokumentum adagoló (opció)

• hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

print copy scan fax

ERŐTELJES A3-AS MULTIFUNKCIÓS
KÉSZÜLÉK A PROFESSZIONÁLIS
EREDMÉNYEKÉRT



KM-2050
A3-as monokróm multifunkciós
másológép
A KM-2050 rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, melyek
garantálják az egyenletes és megbízható üzemelést. A
készülék tervezésekor a kiemelkedően hosszú karbantartási
ciklus volt a fő szempont. A dob élettartama 150.000 oldal.
Emiatt a KM-2050 alacsony üzemeltetési költségek mellett
magas termelékenységet biztosít, miközben minimális
hatással van a környezetre.

Rendszer platform

A KM-2050 kíváló hálózati illeszthetőséget és probléma mentes
adminisztrációt szolgáltat. A Kyocera egyplatformos technológiája
biztosítja, hogy ugyanaz a driver használható minden egyes Kyocera
nyomtató eszközhöz a hálózaton; az egyszerű asztali nyomtatóktól a
korszerű multifunkciós rendszerekig. Egyedül a Kyocera nyújtja az
informatikai kifinomultság és a kíváló teljesítményű papírkezelés
szakértelmének eme könnyed kombinációját.

PRESCRIBE IIe

A Kyocera lapleíró és vezérlő nyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még
összetettebb grafikák, logók és űrlapok (akár több részből álló
űrlapok is) készíthetőek a rendszertől függetlenül, és ezek
elmenthetőek és feltölthetőek a nyomtatóra. Következésképpen a
nyomtatási fájlokba való integrálás nem igényel több időt. Szükség
szerint alkalmazhatóak, ezért megkönnyítik a hálózati feldolgozást.

Karakterkészletek és vonalkódok

A 136 méretezhető PostScript karakterkészlet nagy rugalmasságot
szolgáltat minden alkalmazáshoz. Mind a 45 integrált vonalkódot a
nyomtató számol ki automatikusan (tördelő összegekkel együtt), így
a kívánt méretben, igazításban és pozícióban nyomtathatóak.

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.
A KM-NET VIEWER azonnali figyelmeztető funkcióval is rendelkezik,
mely e-mailben tájékoztatja a felhasználót/adminisztrátort.

CompactFlash® kártya

A CompactFlash® kártya (nem tartozék) bőséges tárólóhelyet kínál
a karakterkészleteknek, logóknak, űrlapoknak, aláírásoknak
valamint egyes API vagy PRESCRIBE makróknak.

MicroDrive

A MicroDrive (opció) még hatékonyabb dokumentum kezelést kínál.
Egyidejűleg kezelheti az eMPS nyomtatási funkciókat, mint a gyors
másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat
tárolás.

Az Ön Kyocera Partnere:

KM-2050 - Magyar - 8DSH2050. 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

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű
Type: asztali
Sebesség: max. 20/10 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: 600×600 dpi, 256 szürke árnyalat (szkennelés/másolás),
gyors 1.200 dpi, 2.400 dpi minőségig KIR2-vel (nyomtatás)
Első másolat: legfeljebb 5,9 másodperc
Első oldal: legfeljebb 5,5 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 20 másodperc
Terhelhetőség: max. 30.000 oldal/hó
Tápellátás: 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 499W, készenlét: 105W,
energiatakarékos: 47W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás: 62dB(A), készenlét: 40dB(A)
Méretek (Szél. × Mély. × Mag.): 574×593×607 mm
Súly: kb. 47 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
javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 2×300 lapos univerzális papírkazetta
(64-105g/m2, A3-A5R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2),
50 lapos kézi adagoló tálca (45-160g/m2, A3-A6R, Ledger, Letter,
Legal, Folio, Oficio 2, borítékok, 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 64 MB, max. 256 MB,
további 1 DIMM foglalat (16, 32, 64, 128 MB)
Zoom tartomány: 25 - 400%-ig 1%-os léptékkel
Nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 4 nagyítás
Digitális funkciók: energiatakarékos üzemmód, megszakításos
másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus
szortírozás, másolat elforgatás, elforgatásos szortírozás,
automatikus papírkiválasztás, kétoldalas másolás*1, tűzés*2,
egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), kitöltés, szétválasztás, margó
eltolás, kerettörlés, festéktakarékos üzemmód (ECOcopy),
programozható beállítások, felhasználói kódok (100 db)
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 lépésben
Képjavítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

*1 DU-410 duplex egység szükséges
*2 DF-410 dokumentum finisher szükséges

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750CX 300MHz
Memória: beépített 64 MB + ECOmemória, max. 320 MB,
1 kiegészítő DIMM foglalat (32, 64, 128, 256 MB) + MicroDrive
(opció)
Emulációk: PCL 6/PCL 5e és PJL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis),
Automatikus Emuláció Érzékelés (AES), Line Printer, IBM Proprinter
X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, PDF közvetlen nyomtatás
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL), 136 körvonalas (KPDL3),
1 képpontos karakterkészlet, 45 típusú egydimenziós és 1 típusú
kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Nyomtatási funkciók: eMPS - gyors másolat, próbanyomat és
várakoztatás, privát nyomtatás, dokumentum tárolási és kezelési
funkciók az opcionális MicroDrive használatával, PDF közvetlen
nyomtatás

CSATOLÓK

Beépített csatolók: nagysebességű kétirányú párhuzamos
(IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10Base-
T/100Base-TX, KUIO LV bővítőhely
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz
lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz
saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK (OPCIÓ)

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség: max. 20 oldal/perc (600 dpi/A4)
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Legnagyobb formátum: A3
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)
Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis
Platform: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac
Csatoló: 10/100Base-TX
Hálózati protokol: TCP/IP
Tömörítési eljárás: G4 (MMR)
Támogatott formátumok: TIFF, PDF
Mellékelt szoftverek: DB-Assistant, Scanner file utility, Address
book, Address editor, TWAIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓ)*

*DP-410 dokumentum adagoló szükséges

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33.6 kbps
Átviteli sebeség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási sebesség: 1 másodperc
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm,
finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×
15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm
(memóriabővítéssel), féltónus
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 4 MB bitmap memória(max. 8 MB), beépített
4 MB képmemória (max. 32 MB)
Fax funkciók: hálózati fax*1, elforgatott küldés, kétoldalas
faxfogadás*2, bizalmas küldés és fogadás, átjátszás és hírdetőtábla,
egybenyomtatás, levélfiók, távoli diagnosztika
Mellékelt szoftverek: Address book for fax, Address editor for fax

*1 szkenner kártya (F) szükséges
*2 DU-410 duplex egység szükséges

OPCIÓK

Szkenner kártya (F), Fax kártya (L)

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 alapkonfigurációhoz)
DU-410 duplex egység:
60-80g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
JS-410 feladat szétválasztó:
100 lap (belső tálca), 45-90g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-
Statement R
DF-410 dokumentum finisher (belső):
500 lap, 60-105g/m2, A3-B5, Folio, Ledger-Statement R,
Tűzés: 30 lap, 1 pozícióban

Memória
Másolási memória
DIMM memória: max. 256 MB, 1 kiegészítő DIMM foglalat
(16, 32, 64, 128 MB)
Nyomtató memória
DIMM memória: max. 320 MB, 1 kiegészítő DIMM foglalat
(16, 32, 64, 128, 256 MB)
CompactFlash® kártya: 1 foglalat (8, 16, 32, 64 MB), űrlapok,
karakterkészletek, logók, makrók tárolására
MicroDrive: 1 foglalat, adatok, űrlapok, karakterkészletek, stb.
tárolására és az eMPS-hez
Fax memória
MM-13-32: bitmap memória (4 MB) és képmemória (28 MB)

Opcionális csatolók
IB-21e hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,
optikai csatoló
SB-140 hálózati kártya: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-50 hálózati kártya: 10Base-FL, optikai csatoló
SB-60 hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózathoz - IEEE 802.11b
SB-80 párhuzamos csatoló: második párhuzamos csatoló
(IEEE 1284)
IB-11 soros csatoló: RS-232C (up to 115.2kbps)

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)
5AX tűzőkapocs: 3×3.000
MK-410: maintenance kit (150.000 oldal)


