
Este equipamento multifuncional oferece um tempo reduzido para a 
primeira cópia e rapidez de impressão, podendo fazer facilmente face a 
uma elevada carga de trabalho. O mesmo se pode dizer da rapidez de 
digitalização. 
Possibilidade de impressão frente e verso, emissões reduzidas e um 
mínimo de desperdício, tornam as ECOSYS M6030cdn e M6530cdn 
ideais para o meio ambiente e para o seu escritório.

Até 30 páginas por minuto A4 a cores e a preto
Qualidade de impressão de 9,600 dpi com tecnologia multibit
Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard
Processador de documentos para 75 folhas, permite digitalizar A6 
Funcionalidade de digitalização com PDF compacto e encriptado
Até 5 entradas de suportes de impressão diversos
Suporte de impressão móvel, incluindo AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile 
Desenho compacto, facilidade de utilização e baixo nível de ruído

*Apenas na M6530cdn 
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O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais



 

istema integrado permite a total integração em rede. 
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CPU:

Standard áximo

 USB Host 
Interface, Gigabit Ethernet 

, Slot para interface 
interno opcional  ou SSD hard disc  ,Slot para SD/SDHC-
Card opcional

Contabilização integrada:

x 

 

 
 

Sleep mode:  

:

       ECOSYS 

dB(A) LpA       4 dB(A) LpA  
Ready mode: 46,2 dB(A) LpA  46,6 dB(A) LpA 

:  GS, TÜV, CE 

sempre papel recomendado pela Kyocera em condições 
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folhas
:

:  Máximo folhas com a face 

PRESCRIBE IIc

PDF Direct Print XPS Direct Print

 

ediante requisi to

 

(e
PRESCRIBE (PCL e outros 

disponíveis como opção )
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Ampliações

passos

 Auto
many, se paraçã
cartão de identificação, rese r
prioritária, programa, c a auto dupl pia dividida, 
digital ação contínua, mudança automática de cassete, 
controlo de 

Scan-to-e-mail
 
(SMTP SSL), Scan-to-

FTP (FTP SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN 
scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
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 MMR / JPEG

FUNÇÕES DE FAX  (só disponível no modelo 

ECOSYS M6530cdn)  

 ITU-T 

 Máximo  

:  

gundos

: 

adas

Nor  x o  x 

 JBIG, MMR, MR, MH

folhas ou mais
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-51  A

   

51  A  

51 H M
.  

Aproximadamente 39 cm x 53 cm x 50 cm (Lx PxA)

51  M

.
Aproximadamente 39 cm x 53 cm x 37 cm (Lx PxA)

:  

H  

H 7 :  

y (E):  

+ Ki  
de várias chaves de autenticação disponíveis

: ThinPrint support 

 

CONSU MÍVEIS

A capacidade dos toners iniciais fornecidos com o 

 

 

processo de impressão.
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kyoceradocumentsolutions.pt            kyocera.com

 A Kyocera não garante que as especi�cações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas 
mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que 
conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas ou referências registadas pelos 
seus respectivos e legítimos detentores, do que aqui se dá e toma conhecimento.

Distribuidor:
TIcpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40  
Email: geral@cplprinting.pt 
Site: http://www.ticpl.pt




