
KM-C4035E
A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

Mikor egy nagy munkacsoportnak maximális
termelékenységre van szüksége a megbízha-
tóság és a könnyű kezelhetőség mellett,
akkor jön a képbe a KM-C4035E. Az integrált
vezérlőszoftver biztosítja a hálózatok
közötti harmónikus kompatibilitást és a
munkafolyamatok összidejének csökken-
tését. Az opciók széles skálájával minden
iroda számára testreszabott megoldás való-
sítható meg.

print copy scan fax

EMELJE A SZÍNES
PRODUKTIVITÁST A

MAXIMUM SZINTRE

A PDF tömörítési funkció segítségével kétszer
gyorsabban készíthet, tárolhat és küldhet nagy
méretű adatfájlokat.

A z
opcionális papírka-

zettával 4.100 lapos
papírkapacitást érhet

el, így könnyedén
végezhet nagy volumenű

nyomtatási munkákat.

• 40 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás,
35 oldal/perc színes nyomtatás és másolás

• beépített duplex egység

• hálózati nyomtatás és színes szkennelés

• 768 MB másolási memória és 40 GB-os merevlemez

• 256 MB nyomtatási memória (1 GB-ig bővíthető)

• hosszú élettartamú alkatrészek a kíváló megbízhatóságért

Az illusztráció opciókat tartalmaz.



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Élettartam: 1.200.000 oldal vagy 5 év
Maximális havi terhelhetőség: 150.000 oldal
Ajánlott havi terhelés: 35.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: Kyocera színes lézer (száraz statikus, tandem
dobrendszer, hibrid developer egység)
Kijelző: háttérvilágított kék-fehér érintőpaneles LCD
Sebesség: max. 40/20 oldal/perc (A4/A3) fekete-fehér, max.
35/17 oldal/perc (A4/A3) színes üzemmódban
Felbontás: 600×600 dpi multi bit technológia
(9.600 dpi-s szint×600 dpi)
Első másolat: legfeljebb 5,5 másodperc fekete-fehér, legfel-
jebb 7,5 másodperc színes üzemmódban
Felfűtési idő: legfeljebb 45 másodperc
Tápellátás: AC 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 970 W, készenlét: 270 W,
energiatakarékos (ECOpower): 19 W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás: 68,5 dB(A), készenlét: 56,9
dB(A), energiatakarékos (ECOpower): nem mérhető
Méretek (Szél. × Mély. × Mag.): 605×660×745 mm
Súly: kb. 101 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PT, mS
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az
ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.
Felhasználói kódok: 1.000

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: 2×500 lapos univerzális papírkazetta
(60-105 g/m2, A3-A5R, Letter, Legal, egyéni: A4 méret felett
250 lapig), 100 lapos kézi adagoló tálca (60-220g/m2, A3-
A6R, Folio, borítékok)
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.100 lap
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-105 g/m2

Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 768 MB (max. 768 MB) + 40 GB HDD
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Digitális funkciók: automatikus színkiválasztás, automatikus
papírforrás váltás, automatikus papírkiválasztás, automatikus
nagyítás, energiatakarékos üzemmód, megszakításos máso-
lás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortíro-
zás, másolat elforgatása, füzetkészítés, egybemásolás,
oldalszámozás, fedlap mód, inverz másolat, tükrözés, posz-
ter mód, kerettörlés, fólia (OHP) mód, másolat ismétlés
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képjavítás: szöveg, vegyes, nyomat, fotó, térkép, színe-
gyensúly állítás, színátmenet állítás, színbeállítás gyorsgom-
bokkal

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750GL / 800MHz
Memória: beépített 256 MB (max. 1 GB) + 40 GB merevlemez
(HD-5)
Emulációk: PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL3 (PostScript 3
kompatibilis), KC-GL (HP-GL7550A)
DOS, Unix/Linux, Macintosh, SAP támogatás
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript
KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és
egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoz-
tatás, PDF közvetlen nyomtatás

Csatolók
Standard csatoló: nagysebességű kétirányú párhuzamos
(IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet
10Base-T/100Base-TX, 2 KUIO-LV foglalat

Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt
tesz lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden
csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: szkennelés PC-re, e-mailben, FTP-re, SMB-re,
hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség: 40 oldal/perc fekete-fehér (600
dpi/A4), 35 oldal/perc színes (600 dpi/A4)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10Base-T/100Base-TX
Hálózati protokol: TCP/IP
Támogatott formátumok: színes: PDF, JPEG, TIFF
monokróm: PDF, TIFF
Tömörítési formátum: TIFF (MMR), színes: JPEG
Funkciók: nagy tömörítési arányú PDF, titkosított PDF
Mellékelt szoftverek: DB-Assistant, Scanner file utility,
Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort
Deluxe 9.0
Platform: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista,
Server 2003, Mac OS9/OSX

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓ)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebeség: legfeljebb 2 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), féltónuse
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 4 MB, max. 32 MB
Funkciók: hálózati fax, elforgatott küldés, kétoldalas foga-
dás, több oldal egy lapra, postafiók, távdiagnosztika

OPCIÓK

Fax kártya (N)

Papírkezelés
DP-710 dokumentum adagoló: kétoldalas dokumentum ada-
goló, 100 lap, 35-160 g/m2, A3-A5R, Folio (ADF)
100 lap, 50-120 g/m2, A3-A5R, Folio (RADF)
PF-710 papírkazetta: 2×500 lap, 60-105 g/m2, A3-A5R, Folio
PF-750 papírkazetta: max. 3.000 lap, 60-105 g/m2, A4, B5,
Letter
DF-710 dokumentum finisher + AK-710*+ JS-710**:
fő tálca: max. 3.000 lap A4 vagy 1.500 lap A3, 60-200 g/m2,
A3-B5,
bal melléktálca: max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4, 45-
200g/m2, A3-A6R,
Jobb melléktálca: max. 50 lap A4, 45-200 g/m2, A4-A6R,
Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban

DF-730 dokumentum finisher + JS-710**: max. 1.000 lap
A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m2, A3-B5,
Tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 1 pozícióban
PH-5C lyukasztó egység (DF-710-hez):
A3-A5R, 45-200 g/m2, 2/4 lyuk
MT-710 multi tálca (DF-710-hez):
7 tálca, 60-80 g/m2, A3-A5R, 7×100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4
BF-710 füzetkészítő egység (DF-710-hez):
max. 64 oldal (16 lap) füzethajtás és tűzés, 60-90 g/m2, fed-
lap 60-200 g/m2, A3, B4, A4R
JS-710 feladat szétválasztó:
100 lap (belső tálca) 60-105 g/m2, A3-A5R

* Az AK-700 adapter kit szükséges a DF-710 dokumentum
finisher illesztéséhez.
** A JS-710 feladat szétválasztó szükséges a DF-710/DF-730
dokumentum finisher használatához.
A HD-5 merevlemez vagy RAM-Disk használata ajánlott a
finisher összes funkciójának kihasználásához

Memória
Nyomtatási memória
DIMM memória: DDR-SDRAM DIMM (100 pin) :2 foglalat
(64, 128, 256, 512 MB), 1 foglalat szabad
CompactFlash® kártya: 1 foglalat, űrlapok, karakterkés-
zletek, logók, makrók tárolására
HD-5 merevlemez: 40 GB, adattárolásra, űrlapok, karakter-
készletek tárolására, stb. + eMPS funkciókhoz, füzetkészítés-
hez
Fax memória
MM-13-32: fax képmemória (28 MB)

Biztonság
Data security kit (D): adatbiztonsági csomag

Opcionális csatolók nyomtatáshoz
IB-23 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE
802.11b
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-
FX, FibreOptic
SB-110 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
IB-11 soros csatoló: RS-232C (max. 115.2 kbps)

Egyéb
Műanyag géptető (D)
CB-710 gépasztal: fém asztal tárolóhellyel

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-825Y: sárga mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lef.)
TK-825M: bíbor mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lef.)
TK-825C: cián mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lef.)
TK-825K: fekete mikroszemcsés toner (15.000 oldal-5% lef.)

SH-10 tűzőkapocs: 3×5.000 (DF-710/BF-710)
5AX tűzőkapocs: 3×3.000 (DF-730)

MK-826A: maintenance kit (300.000 oldal)
MK-825B: maintenance kit (300.000 oldal)

GARANCIA

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)

KM-C4035E
A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

Az Ön Kyocera partnere:

KM-C4035E - Magyar - 870MTDSH4035.
A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A közölt 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, www.kyoceramita.com

A KM-C4035E rendkívül megbízható
alkatrészeket tartalmaz, melyek biz-
tosítják a hatékony és megbízható
üzemeltetést az elfoglalt irodai
környezetben.
Hatékony termelékenységet biztosít,
maximalizálja az üzemidőt,
miközben minimális hatással van a
környezetre.
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Multi tálca (MT-710)

Lyukasztó egység
(PH-5C)

Füzetkészítő egység
(BF-710)

Dokumentum finisher
(DF-710)

Papírkazetta (PF-750)

Válasszon igényeinek megfelelő opciókat:

Dokumentum adagoló
(DP-710)


