DRUKOWANIE

ECOSYS P7035cdn
KOLOROWA
DRUKARKA A4

NAJSZYBSZA SIECIOWA
DRUKARKA KOLOROWA
A4

ECOSYS P7035cdn to najszybsza drukarka kolorowa A4 w ofercie KYOCERA.
Niniejsze urządzenie jest przygotowane do wysokonakładowej pracy. Szereg
rozwiązań, które proponuje Kyocera, jest skierowana głównie do dużych grup
roboczych. Nie chodzi jedynie o możliwości technologiczne, ale także o niskie
koszty eksploatacji. Technologia ceramicznych bębnów jest unikalna oraz
charakterystyczna, tylko i wyłącznie, dla drukarek Kyocera.

35 stron A4 na minutę w kolorze i w czerni
Rozdzielczość do 9,600 dpi dzięki technologii multibit
Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
500-arkuszowy podajnik papieru
Możliwość obsługi 6 podajnikow paieru - aż do 2 650 arkuszy
Karta sieciowa w standardzie
Bęben ceramiczny na 300 000 wydruków
Wyjątkowo niskie koszty drukowania

STATUS MONITOR I COMMAND CENTER RX
ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię, oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki
długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi
kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności
tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnia. Modularna budowa umożliwia
elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie
systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkowanika sieci
informatycznej.

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Comman
Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np.
ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panela operatora).
INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH
Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez
interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia
operacji, komputer nie jest wymagany.

PRESCRIBE IIc
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, co znacznie
zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI
Sterownik KX pozwala stworzyć bezpośrednie połączenie na poziomie aplikacja - profil drukowania,
zarówno predefiniowany, jak i użytownika. Pozwala to na ustalenie ustawień drukowania, takich
jak wymuszony dupleks i druk czarno - biały, dla danego użytkownika lub aplikacji, co pozwala
zredukować zużycie papieru i tonera.

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

ECOSYS P7035cdn
OGÓLNE

OPCJE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

Max. ilość papieru z opcjami: 2 650 arkuszy
Duplex : Drukowanie dwustronne: 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5,
Letter

Wyświetlacz panelu: 5 liniowy LCD

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy nadrukiem do dołu

PF-510 podajnik papieru: 500 arkuszy; 60 – 220 g/m2; A4,
A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Szybkość drukowania: 35 stron A4 w kolorze i w czerni
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Technologia Multi-bit pozwala na drukowanie w rozdzielczości
9,600 x 600 dpi
Obciążalność: 150,000 stron miesięcznie
Czas nagrzewania: Ok. 45 sekund
Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 8 sekund w cz/b
Ok. 9 sekund w kolorze
Zarządzanie użytkownikami: 100 kodów departamentowych
Wymiary (szer x głęb x wys): 345 mm x 518 mm x 512 mm
Waga: ok. 35 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie: 622 W
Tryb gotowości: 86 W
Tryb niskiego zużycia prądu: 37 W
Tryb uśpienia: 4 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
Drukowanie w kolorze: 53.2 dB(A) LpA
Tryb gotowości: 33.7 dB(A) LpA
Tryb uśpienia: niezmierzalnie niski
Certyfikaty: GS, TÜV, CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i
normą ochrony środowiska ISO 14001.

KONTROLER

PF-500 podajnik papieru: 500 arkuszy; 60 – 120 g/m2; A4, A5,
B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Procesor: Power PC 465S/667MHz

CB-500 Szafka: drewniana szafka.
Wysokość ok. 40 cm

Pamięć: Standard: 512 MB RAM, max. 1,536 MB RAM

Pamięć: MDDR3-1GB: 1.024 MB

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface,
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD
Gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC

HD-6 SSD dysk twardy: 32 GB

Język sterujący: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny),
XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, z automatycznym
przełączaniem emulacji
Sterowniki: Wszystkie powszechne systemy operacyjne Windows, Mac OS X Version 10.4 lub wyższej, UNIX, LINUX oraz inne
żądanie systemy operacyjne
Czcionki: 93 czcionki krawędziowe PCL, 136 skalowane
czcionki dla PostScript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista,
czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych
jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych
dwuwymiarowych (PDF-417)
Opcje drukowania: AirPrint, IPP printing, Email printing,
Secure printing via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP
przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb
oszczędzania tonera

HD-7 SSD dysk twardy: 128 GB
Opcjonalne interfejsy:
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n
DOSTĘPNE WARIANTY
ECOSYS P7035cdn/KL3: ECOSYS P7035cdn z dodatkwową
gwarancją
GWARANCJA
2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią
trwałość bębna lub 300.000 wydrukowanych stron (w zależności
od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że
każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z
instrukcją.
 la drukarek i urządzeń opcjonalD
nych dostępne jest rozszerzenie do 5
lat.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
OBSŁUGA PAPIERU

Wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o
grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru
rekomendowanego przez Kyocerę w normalnych warunkach
środowiskowych.

Toner TK-570C, TK-570M, TK-570Y: cyan, magenta, yellow na
12 000 stron A4
Toner startowy: cyan, magenta, yellow toner yield 6 000
stron A4

Pojemność wejściowa: 150-kartkowa taca uniwersalna; 60
– 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138
mm – 216 x 356 mm)
500-kartkwoa kaseta na papier; 60 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5,
B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Toner TK-570K: czarny na 16 000 stron A4
Toner startowy: czarny na 8 000 stron A4
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DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE
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